










॥ রায়গুণাকর ভারতচন্দে 



লাবিব শা-াল্থ 2 



॥ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ॥ 

শ্রীমদনমোহন গোদ্বামণ 

এমৃ-এ (বাঙ্গালা এবং দর্শন ), ভি-ফিল (সাহত্য ), 
অধ্যাপক £ আশুতোষ কলেজ, কাঁলকাতা 

প্রাক্তন অধ্যাপক £ উলুবোঁড়য়া মহাবিদ্যালয়, হাওড়া 

প্রণীত 

॥ আচার্য শ্রীষূক্ত সুনশীতকূমার চট্রোপাধ্যায় কর্তৃক 'লাখত '্রস্তাবনা সম্বলিত ॥ 

লা1 1 পেগা 

পাবলিকেশন বিভাগ 

১৬১৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কাঁলকাতা ৬ 

১১৯৫৫ খহীজ্টাব্দ ॥ 



টডি-ফিল- উপাধির জন্য প্রদত্ত, ডাঃ সুশশীলকুমার দে 

ডাঃ সঃকুমার সেন ও ভাঃ মহম্মদ শহাদাল্লাহ্ কর্তৃক 
পরশক্ষিত ও অন্মোদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 

পরিগৃহশত (রেজিস্ধারের পন্ত নং বিবিধ ১০১০-১০১৩/ 

ভি-ফিল্ তাঃ ২৭-২৮191১৯৫৫ খুখঃ) গবেষণাগ্রল্থ ॥ 

॥গ্রন্থকর্ত কর্তৃক সব্বাঁবধ স্বত্ব সংরক্ষিত॥ 

॥ প্রথম সংস্করণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ-১১৯৫৫ খহীম্টাব্দ ॥ 

মূল্য বার টাকা 

॥ মুদ্রাকর ও প্রকাশক ॥ 
শ্রীশ্যামলকুমার মর 

নালন্দা প্রেস 
১৬৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস স্মীট, কলিকাতা ৬1 



॥যাঁহাঁদগের সুমহান আদর্শ এবং সুপাঁবনত্র জীবনধারা 

গ্রল্থকারকে সারস্বত-সাধনায় একান্ত ব্রত কাঁরয়াছে 

সেই 

পূজ্যপাদ অধ্যাপক 

শ্রীধক্ত অ..5552:10 বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও 

সব্্বংসহা মা-মাঁণ 

শ্রীমতশ ইন্দযমতশ দেব 

এই গ্রন্থ শ্রদ্ধার সাহত 'নবোদত হইল ॥ 





॥ সূচীপত্র | 
॥ড়ামকা। [পে 0৬০-১৭১ 11 

্স্তাবনা-_ মৃখবন্ধ। 

1১॥ বিষয়-প্রবেশ [প্ঃ ১-৬] € 

উপরুমণিকা-স্র্তিদশ শতক সমন্ঘয়ের যুগ--ভারতচন্দ্ের রচনায় জাঁবনরষ- 
বিদ্যাসম্দর কাব্যের অপখ্যাতি--কাঁবির রচনাবলীর সহজপ্রাপ্যতা ও জনীপ্রয়তা। 

॥২॥ ভারতচন্দের নামে প্রচালত রচনাবলী [পৃঃ ৭-১১]। 

সত্যপশরের কথা-রসম্জরী-_অন্নদামঙ্গল কাব্য (তিন খণ্ড )--বাবধ-বিষা়ণণ 
কাবতাবলী-_পন্ন- নাগাত্টক--চণ্ডীনাটক--পঙ্গাষ্টক-খল ভারতচন্দ্র। 

॥৩॥ কবি-জাঁবনী | পৃঃ ১২-২৭]। 

কাঁবর জন্মভূমি--ডুরসূট ও পাল্ডুয়ার পূর্ব ও আধুনিক পাঁরচয়-ভুরসূট রাজবংশ 

ও ভারতচন্দ্র--বংশলতা, মাকিম পাণ্ডুয়া-_ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ-_জীবনব্ত-পাঁরবার- 
বর্গের পাঁরচয়-_পান্ডুয়া ও গড়ুভবানীপুরে রাজবংশের স্মৃতি--কবির স্মৃতিরক্ষা। 

॥৪॥ মহারাজ কৃষচন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজলভা [পঃ ২৮-৪৫]। 
অষ্টাদশ শতকের কৃাঁষ্টকেন্দ্র কৃফনগর-রাজবংশের ইতিহাস--কৃনগরের ভৌগোলিক 
অবস্থান--রাজবংশলতা--সহারাজ কৃষ্ণন্দ্র-_রাজপাঁরবার ও পোষ্যবর্গ--রাজসভা-বাবিধ 

িবরণী। 

1৫) কাব-প্রাতিভা | পৃঃ ৪৬-৭৬ || 

সাহিতোর লক্ষণ-_সৃসলমান ষুগে বঙ্গসাহত্ের নবরুপ-বৈষব সাহত্য ও মঙ্গলকাব্য 
--ভারতচন্দ্রের রচনার মৌিকতা-_অন্নদামঙ্গল কাব্যের বৌশষ্ট্য-কথাশিজ্প--লাপকর 

প্রমাদ ও পাঠাবকীত হেতু মূল পাঠোদ্ধারের দঃখসাধ্যতা-কাব্যাবচার-কাবির 
লোকোত্তর প্রভাব। 

॥৬॥ বঙ্গভাষা ও সাহত্য এবং ভারতচন্দ্র | প্ঃ ৭৭-৮৬ 11 

বঙ্গ সাহিত্যের গাঁত-প্রককাত--আর্যাগণের সাহত্য-সাধনা__কাঁব জয়দেব ও বন্গ-সাহতয 

- স্পথণীম্টীয় দশম-দ্বাদশ শতক হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্যন্ত বঙ্গভাষা ও সাহতোর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়--অষ্টাদশ শতকের সাহতাধারা ও ভারতচন্দ্ু-যুগর্সান্ধর কাব 
ভারতচন্দ্র--ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার। 



8০ ) রায়গুণাকর ভারভনন্দ্ 

৭1 714.5775 এবং চৌরগঞ্ডাশং কাব্য [পৃঃ ৮৭-১৩৬]। 
বাঙ্গালা ভীষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য-_সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসন্দরাঁদি কাব্য ও চৌরপণ্ঠাশং 

কাব্য-বিদ্যাস্ন্দর কাহিনশর ক্রমবিকাশ ও ভারতচন্দ্র-বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত চৌর- 

পণ্ঠাশিকা ও ভারতচন্দ্র। 

॥৮॥ রসমঞ্জরণী ও ভারতচন্দ্র | পৃঃ ১৩৭-৬৩|। 

রচনাকাল নির্ণয়-রচনার আদর্শ-_ভারতচন্দ্রু ও ভানুদত্ত--তালিকাসহ বিষয়বন্ধ 
বিশ্লেষণ-নায়িকা-প্রকরণ, নায়িকাসহায়, নায়ক-প্রকরণ, নায়কসহায়, শঙ্গার-নির্পণ, 

ভান্প্রকরণ, বয়োবিভাগ ও ভ্রাঁতিকথন-_ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীর বৈশিষ্ট্য। 

0৯ পীরমাহাত্্য কাব্য ও ভারতচন্দ্রা পৃঃ ১৯৬৪-৭২]। 

সূচনা--কাহিনী-বিশ্লেষণ ও স্কন্দপ্রাণ--বাবিধ পাঁচালীতে কাহিনীর পার্থক্য 
ভারতচন্দ্রের 'সত্যপণীরের কথা" কাব্যবিচার-_সত্যদেবতার জনপ্রিয়তা ও পূজায় 
বঙ্গদেশের প্রভাব। 

7১০ মঙ্গলকাব্যে ভারতচন্দ্র | পৃঃ ১৭৩-৯১|। 

| প্রাক্ তুকাঁ ও তুকাঁ বিজয়োত্তর বাঙ্গালা সাহত্যের ধারা-_সঙ্গলকাব্য_এঙ্গল-কাঁব 
ভার্তচন্দ্র-জয়দেব, সদুক্তিকর্পামৃত, উ্দরাম, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র-মঙ্গলকাব্য- 
'বিরচনে ভারতচন্দ্রের সার্থকতা । 

0১১ ॥ অনদামঙ্গলের সঙ্গীত | পৃঃ ১৯২-৯৭ || 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সঙ্গীত- মার্থসঙ্গীত- ভারতীয় সঙ্গীতে ঈরান প্রভাব--বঙ্গ- 

রি নিজস্ব সঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের সাহত যোগাযোগ বিষুপুর ও মার্গসঙ্গীত- 
অন্নদামঙ্জলের সঙ্গীত-শিল্প। 

১২] সক্ত-মক্তাবলী | পৃঃ ১৯৮-২২২1। 

প্রবাদ-সৃভাষিতের বাস্তব-নিঘ্ঠাঁলোৌকিক সাহিত্য ও প্রবাদ--ভারতচন্দের সৃভাষিতা- 

বলীর বর্ণানুক্রুমক তালিকা। 

॥১৩)/ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দার্শনিক পটভুমিকা | পৃঃ ২২৩-৩৫]। 

ভারতীয় দর্শন ও সাহিতা-_-অন্নদামঙ্গলাদ কাব্যে দার্শীনক উপাদান--কাব্প্রদর্শনী-_ 
অন্নদামঙ্গলের রূপক ব্যাথ্যা--ভারতচন্দ্রে ধর্ম্ম। 

চি 

1১৪ ॥ ভারতচন্দ্বের কাব্যে এসলামিক রহস্যবাদ | পৃঃ ২৩৬৪২ 17, 

সূফীবাদ ও ভারতীয় ভাবধারা--সাহত্যে সূফাঁবাদ--ভারতচন্দ্রু ও সূফীবাদ--কাব্য- 

প্রদর্শন) 



১৫॥ ভারতচন্দয় কাব্যে পৌরাণিক পটভুমিকা [পৃঃ ২৪৩-৭৭ ]1 | 

'হন্দুসভ্যতার 'বাবধ উপাদান--সাহত্যে শিব ও শক্তিদেবতা- সঙ্গলকাব্যর আঁষষ্ঠারী 
দেবতা-_ভারতচন্দরের রচনায় তবাবধ পঢরাণ, লৌকিক কাব্য ইত্যাদির উপাদান বিস্লেষদ 

ও 'বিচার। 

॥১৬॥ কৃষচন্দ্র-ভবানন্দের কাহিনশর এীতিহাদিকতা | পৃঃ ২৭৮-৯২]। 
মুসলমান রাজত্বের এঁতিহাসির বিবরণ কৃষণচন্দ্রের জীবনবৃত্ত-ভবানল্দ মজন্দার 

ও প্রতাপাঁদত্যের কাহিনী--কাহিনশর সত্যতা-বিচার। 

॥ ৯৭/ভারতচন্দের লোকপ্রিয়তা [পৃঃ ২৯৩-৩২৪ | 

বাঁবধ গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের উদ্ধাতি ও অনুবাদ-_রচনার জনাপ্রয়তা ও উত্তর কালের 

সাহত্যসাধকবৃন্দের উপর প্রভাব-_কাঁব-প্রশান্ত--নাটগশীতি ও ভারতচন্দ্র--সাহত্যের 
নবষূগ ও জনগণের রুচি-পাঁরবর্তন--ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও পাঁরণাঁত। 

॥১৮) ভাপতচন্দ্র গলায় এবং আলেকজাগ্ডার পোপ | পুঃ ৩২৫-৩৮]। 

যুরোপীয় সাহত্য ও পোপ-পোপ ও ভারতচন্দ্রের সাদশ্য--কাব্যপ্রদর্শনী--ভারতচন্দু 
ও সাহিত্যের সংস্কার-মনৃক্তি। 

॥ ১৯ /্গিচত্রাশল্পী ভারতচন্দ্র [পৃঃ ৩৩৯-৭৩ ]। 
ভারতচন্দ্রের কাব্যের রসাত্মকতা ও বাস্তবতা-নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের কৃণ্টিকেন্দ্র- গোড়বঙ্গের 

পারচয়-_রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা--ব্যবসা-বাণিজ্য--দেশ-বিদেশ-_বাদাষল্ল, যৃদ্ধাস্্ ও 

যানবাহন- রূপসজ্জা ও স্াপত্যশিল্প--পূজাপার্্বণ_বাবধ সামাজিক বাঁধ, প্রথা ও 
সংস্কার- জাতি, পদবী ও নাম-_ ভোজ্য ও পানায়-_কৃষ্টিকেন্দ্র স্থানাস্তর। 

৫২০1। ভারতচন্দ্ের ভাষা | পৃঃ ৩৭৪-৯৯|। 
ভূমিকা-ধ্বানিতত্ব_ রুপতত্ব--বাক্যরশীতি- শব্দভান্ডার--ভুরসুটে মুসলমান সংস্কৃতির 
কেন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের উপর তাহার প্রভাব। 

৮/২১ ছন্দ ও অলঙ্কার [পৃঃ ৩৯২-৪১৯৩ |1 

ছন্দ--প্রাক ভারতচন্দ্র বুগের ছন্দ, ভারতচন্দ্রের ছন্দোবৈশিষ্ট্য, রচনায় 'বাবধ ছন্দের 

ব্যবহার ও স্তবক-পদ্ধাত। অলমঙ্কার--সাঁহতো অলঙকার-প্রয়োগের প্রয়োজনশম়তা, 
ভারতচন্দ্রের রচনায় অলঙ্কারের 'নদর্শন ও সার্থকতা । 

॥ ২২ /জবনাল ও পাশ্চমা হহিন্দীর উপাদান | পঃ ৪১৪-১৮]। 
অপভ্রংশ সাহিত্য--ব্লজবৃলি--ভারতচন্দ্রের রচনায় ব্রজবূলি লক্ষণাক্রান্ত পদাবল+- 

কাব্যে পশ্চিমা 'হিন্দীর' উপাদান ও দষ্টান্ত। 

খ 
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& ২৩ 0/্ারবী-ফারস+-তুকাঁ শন্দভাগ্ডার [প:ং ৪১৯-৩৬]। 

বাঙ্গালা ভাষায়” বিবিধ ভাষা শব্দাবলস-_-অন্টাদশশ শতকের সাহিত্যের শব্দভাণ্ডায-- 
ভারতচন্দ্রের কাঁব্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দাবলীর বর্ণানূক্লামক সার্থক তালিকা। 

8২৪॥ শব্দাথচদ্দিকা [পৃঃ ৪৩৭-৫৬]। 

অপ্রচলিত ও 'বাঁশল্টার্থক শব্দাবলণর বর্ণানুক্রমিক সার্থক তালিকা, টকা ও টিপ্পনী। 

॥২৫॥ খিল ভারতচন্দ্র [প্ঃ ৪৫৭*৫১১]।' 

ভারতচন্দ্রের পঠথ ও মযাদ্রত গ্রল্থের তাঁলিকা--বাভন্ন প:থিতে রচনার হুচ্বাধিকোর 
নমুূন্যম-ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত আতীরক্ত রচনাবলণ। 

॥২৬ ভারতচন্দ্রের অন্যবাদ | পৃঃ ৫১২-২৪]। 

লিপিকর-প্রমাদ হেতু মূল পাঠ নিদ্ধারণে অস্বিধা--সংশোধিত মূল রচনা সমেত 
ভারতচন্দ্ের কাব্যানূবাদ। 

7২৭ চিত্র পরিচয় [পৃঃ ৫২৫-৩৪ | 

বাবধ পুথি ও হ্থানসমূহের বিস্তৃত পরিচয়--সংখ্যান্মক্রামক চিন্নমালা। 



॥ ভূমিকা ॥ 
॥ প্রস্তাবনা ॥ 

প্রদুত প্ন্তক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামীর রায়গ;ণাকর 

ভারতচন্দ্, নানা দিক হইতে বিচার. করিলে বাঙ্গালা ভাষার একখান আত 

লক্ষণীয় এবং প্রামাণিক পযুস্তক হইয়াছে, এবং এই ধরণের পনন্তক রাঙ্ালায় 

প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হইল। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগ কলেই 

এই অনুপম গ্রল্থকে সাগ্রহ আভনন্দনের সাঁহত গ্রহণ কাঁরবেন। 

বাঙ্গালা সাহত্যের ধারা তাহার প্রথম আত্মপ্রকটের সময় হইতে প্রায় 

সহম্্র বৎসর ধরিয়া অবাধ গতিতে প্রবাহিত রাহয়াছে- আধুনিক ভারতীয় 

সাঁহত্যের ভান্ডারে বাঙ্গালা ভাষার দান অন্য কোনও আধুনিক ভারতীয় ভাষার 

দানের তুলনায় নগণ্য বা দীন নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভবের প্রথ্ যুগেই 

বহু কবি ইহার সেবা আরম্ভ করিয়া দেন। ১১২৭-শকান্দ-[-খীম্টীয় ১২০৫ 

সাল]-এ পশ্চিম বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষমণসেন দেবের সভার, অমাতা, 

'প্রাতরাজ' শ্রীধরদাস 'দক্তকর্ণামৃত' নামে এক বৃহৎ ও অপূর্ব সংস্কৃত 

কাঁবতার সংগ্রহ সঙ্কলন করেন, তাহাতে তিনি কেবল 'বঙ্গাল কবি' এই নামে 

উল্লীখত কোনও পূবিঙ্গবাসী বঙ্গভাষী কবি কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় আর্যা 

ছন্দে রচিত একটপ ক্লক উদ্ধার করিয়া দেন। এই ্লোক হইতে আমরা জানতে 
পার যে, এখন হইতে প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্বে বঙ্গভাষী কবি তাঁহার মাতৃভাষার 

গুণ ও গৌরব এবং .তাহাতে নানা কবি কর্তৃক সাহত্যস্জনা সম্বন্ধে অবাহিত 

ইয়াছেন ও তংসম্ন্ধে প্রশান্ত কারতেছেন। গ্লোকটধ এই-- 

ঘনরসময়ণ গভীরা বাকিমসূভগোপজবিতা কাঁবাভিঃ। 

অবগাড়া চ প্নীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥ --সদুক্তিকর্ণামত [৫1৩১।২] 

অর্থাৎ গঙ্গা ও বাঙ্গালা ভাষা, এই দুইটীতে অবগাহন করিলে মানুষকে পার 

করে। গঙ্গা প্রচুর জলযুক্ত, বঙ্গভাষা নবরসের প্রচুর সমাবেশে বিদ্যমান; গঙ্গা 

জল-গভার, বঙ্গভাষা ভাব-গভার; গঙ্গা বাঁঙ্কম গাঁতি হেতু সন্দর, বঙ্গভাষাও 

'তদন্দরূপ বঙ্কিম বা বাঁকা অর্থাং সুন্দর এবং এম্বশালিনী; এবং উভয়ই 
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নানা কাঁব কর্তৃক আশ্রত হইয়াছে, বঙ্গভাষার এই অজ্ঞাতপাঁরচয় প্রশীস্তকারের 
কিছু পূর্ব হইতেই বঙ্গসাহত্যের পত্তন হইয়াছিল। প্রথম যুগের কাবগণ 
বৌদ্ধ সহজিয়া মতের আধ্যাত্মক সাধনা লইয়া যে প্রহেলিকাপূর্ণ কবিতা বা 

গান রচনা করিতেন এবং তখনকার দিনের সামাঁজক জীবন লইয়া ও লোক- 

প্রচলিত দেবদেবীর স্তুতি লইয়া যে-সমস্ত গান বা পদ রচনা করিতেন, তাহার 

নদর্শন আমরা নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আঁবচ্কৃত 

চর্যাপদ" হইতে ও প্রাকৃতপৈঙ্গল' প্রভীতি কতকগুলি গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি। 

এই যু্গর কবিদের, বিশেষ কাঁরয়া চর্যাপদের রচাঁয়তা বৌদ্ধ 'সদ্ধাচার্যগণের, 

নাম পাইয়াঁছ। তাঁহাদের অনেকের জীবন-কথার আভাসও পাইয়াছি; এগাাঁল 

অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ পৌরাণিক কাঁহনীর পর্যায়ের কথাবস্তু হইলেও, 

এীতহাঁসক ভিত্তির উপরে অবস্থিত বলিয়াই মনে হয়। এই চর্যাপদকার 

সিদ্ধাচার্য, যথা-_ মুহা, কান্হ, ভূসুকু, কুক্কুরী, শান্ত, বিরুবা, ভাদে, সরহ, 
বাঁজল, চাঁটল প্রভাতি ২২ জনের রচনা পাইতোঁছ, তাঁহাদের অলৌকিক জবন- 

কথাও 'কছু জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছ জানিবার 

পথ আমাদের নাই। 

চৈতন্যদেবের পূর্বের যুগে যে-কয়জন বড় বড় কাঁব বাঙ্গালা দেশকে 

ধন্য কাঁরয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছ জানবার উপায় 

নাই। তাঁহাদের রচনা বাঁলয়া পাঁরচিত কবিতা বা কাব্য কতটা সত্য-সত্য 

তাঁহাদেরই রচনা, কতটা-বা পরবতাঁ প্রক্ষেপক কাঁবদের কীর্তি তাহার 'নর্ধারণ 

করা এক আত জটিল ব্যাপার। বেহুলা-লক্ষনীন্ধর উপাখ্যান লইয়া প্রথম 

কাব্যকার কাণা হরিদত্ত নাম-মান্রেই পর্যবাঁসত হইয়াছেন: ময়্রভট্ট ধর্মমঙ্গল 

কাব্যের প্রথম রচয়িতা বলিয়া পাঁরিচিত; তাঁহার নাম জানা গিয়াছে, লেখা পাওয়া 

যায় নাই। শ্রীকফলীলা অবলম্বন করিয়া জয়দেবের সংস্কৃত 'গীতগোবন্দ'-র 

পরে যানি বঙ্গদেশে বিরাট কাব্য এবং পদ দেশভাষায় রচনা করেন, সেই প্রাচীন 

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেম্ঠ কাব চণ্ডাঁদাসকে লইয়া বঙ্গসাহত্যের ইতিহাসে এক 

জটিল এবং অনপনেয় বা দুরপনেয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। চণ্ডাঁদাসের 
বাসচ্থান.কোথায় ছিল- কীরভূমের নানুর বা নাদুড় গ্রামে, বা বাঁকড়ার ছাতনায় ? 

তাঁহার জীবৎকাল কোন্ সময়ের কথা-চৈতন্যদেবের পূর্বে হইলে কত পৰে 
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অথবা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ? রামী-ধোবানী-্ঘাটিত যে চিত্তাকর্ষক রমন্যাস 

সহজিয়া মতের সঙ্গে চণ্ডীদাস-কবির সাহত সংষ,ক্ত হইয়া আছে, তাহারই-বা 
এীতহাসিক মূল্য কি? এবং ইহাও নঃদন্দেহ যে, একাধিক চণ্ডাদাসের 

রচনা--অনস্ত বড় চণ্ডীদাস', পদ্জ চণন্ডীদাস' এবং “দীন চণ্ডবদাস', অন্ততঃ 

এই তিন জনের রচনা-একসঙ্গে মাঁলয়া গিয়া এই তন জন (অথবা 'তিন জনের 

আঁধিক) কবির রচনায় তালগোল পাকাইয়া এক মিলিত চণ্ডীদাসের সূম্টি 

করিয়াছে; এই মিশ্রণের বিশ্লেষণ কাঁরিয়া, প্রত্যেক চণ্ডীদাসের পৃথক: *ত্তাকে 

প্রাতাষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার । বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভবতঃ ধান প্রথম রামায়ণ- 

কথা রচনা করেন, বাঙ্গালার সেই অন্যতম আদ কাঁব কীত্তবাস ওঝার নিজের 

লেখা বলিয়া পারাচত একটু আত্মপরিচয় মান্র পাই, কিন্তু তাঁহার সন, তারিখ 

ও জীবনের কথা জানবার সামগ্রী আর কোথাও নাই। চৈতন্যদেবের সমসামায়ক 

বিজয়গ/প্ত ও বিপ্রদাস 'পাঁপিলাই, রামানন্দ রায় ও অন্য কাঁব সম্বন্ধেও সৈই কথা। 

বৃত্ত ভগবানের লীলাকথা-রূপে লাপবদ্ধ কাঁরয়া রাঁখয়াছেন; ইহা হইতে তাঁহার 

সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য আমরা প্রাপ্ত হইতোছ বটে, কিন্তু অনেক কথা অলন্ধ রাঁহয়া 

গিয়াছে, বিশেষ করিয়া তাঁহার 'তিরোধানের কথা। 

চৈতন্যদেবের পরে শত শত কাব ও অন্য লেখক বাঙ্গালা সাহত্য 

ও বঙ্গীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়া গেলেন, বৈষবচারতকারগণের প্রশংসন”য় 

চেষ্টার ফলে তাঁহাদের কাহারও কাহারও জাীবৎকথা কিছুটা আমরা 

জানিতে পারিতোঁছ মান্র। কবি মূকুন্দরাম চক্রবতর্শ কবিকঙুকণ তাঁহার 

চণ্ডীকাব্যের প্রারস্তে নিজের কথা কিছ উল্লেখ করিয়া 'িয়াছেন, রূপরাম 

তাঁহার ধর্মমঙ্গলেও আত্মপারচয় দিয়াছেন, কাশীরাম দাস নিজ মহাভারতের 

মধ্যে নিজের পাঁরবারিক পাঁরচয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, আলাওল ও 

চট্টগ্রামের অন্য কাঁবগণও হজেদের ও নিজেদের পৃজ্ঞপোষকদের কথা িছ:টা 

লাঁপবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইীতহাসে এইরূপ টুকিটাকি 

খবর ছাড়া আর কিছুই সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক শ্রীষূক্ত সুকূমার 

সেন নানা পযস্তকের মধ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার অন্যতম বৈষব- 

কাঁৰ পদকার গোবিন্দদাসের সাহিত্যিক জীবনের কিছ; পাঁরচয় দিতে সমর্থ 



4% রর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

হইয়াছেন-_পনুরাতন বাঙ্গালা সাঁহত্যের কথায় এইরূপ তথ্য পাওয়া ও যথা- 
রীতি প্রকাশ করা দুর্লভ ব্যাপার। মাল-মশলার অভাবে, প্রামাণিক তথ্যের 
অভাবে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহত্যের কথা, কাঁবদের কথা, একদিকে যেমন অপরর্ণ 

ও খাণ্ডত রাঁহয়া গিয়াছে, অন্যাদকে তেমান প্রামািক সংস্করণের অভাবে 

লেখকদের রচমারও প্রকৃষ্ট বিচার-বশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। 

ইংরেজদের এদেশে প্রাতাচ্ঠত হইবার পূর্বে যত বাঙ্গালী কাব ও লেখক 

প্রাদ্দভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্যতম সবশেষ 

কাঁব। কাল-সান্লিধ্যের কারণে, এবং তান প্রথম হইতেই বঙ্গভাষীদের মধ্যে 

হইতে পারে নাই; এবং তাঁহার তিরোধানের শতবর্ষ মধ্যে, ১২৬২ সালে 

[-১৮৫% খন্টাব্দে] কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা অনুসন্ধান কাঁরয়া তাঁহার 

একখানি জীবনী 'িখেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে ও পৃন্ঠপোষক 

নবদ্ববপ-রাজের তথা অন্য সম্পৃক্ত বাক্তর সম্বন্ধে কাব যে-সকল কথা বলিয়া 

িয়াছেন, তাহা, এবং গৃপ্তকবি রচিত এই জাঁবনচরিত- এই দুইটীই হইতেছে 

ভারতচন্দ্র-জীবন? সম্বন্ধে আমাদের মৃখ্য উপাদান বা আধার। 

ভারতচন্দ্রের জীবনী ক্ীংক্ষেপে দুই কথায় সমাপ্ত করা যায়। কিন্ত 
ভারতচন্দ্র সাধারণ রচাঁয়তা বা কবিতাকার মাত্র ছিলেন না, তানি ছিলেন যুগন্ধর 

কবি। একটা সমগ্র যূগের ও রাজ্যের জনগণের ভাবধারা ও সংস্কৃতি তাঁহার 

বাণ'কৈ আশ্রয় কাঁরয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজ-পূর্ব যুগে এইর্প যৃগন্ধর 

কবি বড় বেশী হয়েন নাই--ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কেবল উল্লেখ কাঁরতে পারা যায় 

একমান্র কাঁবকঙ্কণ মূকুন্দরামকে। ব্যক্তিগত চাঁরন্রকে অতিক্রম করিয়া ভারত- 

চন্দ্রের যগন্ধরত্বের সম্বন্ধে সাবাহত না হইলে, ই'হার মত দেশ ও কালের 'প্লতীক- 

স্বরুপ মহাকবির সম্পূর্ণ বিচার করা সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন 

গোস্বামী আলোচ্য প্স্তকে তাহাই কারবার প্রয়াস কারয়াছেন, এই জন্যই তাঁহার 
পুস্তকের মূল্য; এবং তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে 

বঙ্গসাহত্যপ্রেমীদের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিতোছি। 

নাঁতবৃহৎ অক্ষরে মাদ্রত চিন্রসমেত এই ৫৩৪ পৃজ্ঠার পৃস্তকখানিকে' 
ভারতচন্দ্র-সম্পৃক্ত তাবং জ্ঞাতব্য তথ্যের একথানি সম্প্টে বলা যাইতে পারে। 4] 



উচ্দ লল্ 

ষ্ঠ 

ড় * ৃ 
কেবল ইহাতে ৬ারতটন্দ্রে: রচনাবলঈ পূর্ণভাবে ম্পীদ্রুত, 
গ্রল্থান্তরে সম্পাদনা করিবার বাসনা রাখেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রকে 'ও তাঁহার 

আঁধঙ্ঠানক্ষে কে সম্যগ্রূপে বুঝবার জন্য, ভারতচন্দ্রকে কেন্দ্র কাঁরয়া সমস্ত 

আলোচনা-যোগ্য বিষয়-চারান্রক, সাহাত্যিক, ভাষাসম্বন্ধীয়, রাজনীতিক, 

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক-প্রন্থকার ইহাতে আলোচনা কাঁরয়াছেন। ইংরেজ- 

পূর্ব যুগের আর কোনও একজন বঙ্গীয় লেখকের সম্বন্ধে এরূপ সক্ষয ও 

পূর্ণ বিচারময় পযস্তক ইহার পূর্বে বাঁহর হয় নাই। 
আলোচক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহনের গ্রন্থের অধ্যায়সমূহের িষয়- 

বস্তুর ব্যাপকতা হইতেই প্রস্তুত পুস্তকের সর্বগ্রাহতা উপলান্ধ করা যাইরে-- 
॥১॥ ধবষয়-প্রবেশ; ॥ ২ ভারতচন্দ্রের নামে প্রচালত রচনাবলী; ॥ ৩1 কাঁব- 

জীবনী; 1181 মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজসভা; | ৫॥ কাঁব-প্রাতভা; ॥৬॥ বঙ্গ- 

ভাষা ও সাহত্য এবং ভারতচন্দ্র; 1৭1 শবদ্যাসন্দর এবং চৌরপণ্ঠাশং কাব্য; 

॥৮॥ রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্র; ॥ ৯॥ পণরমাহাত্ম্য কাব্য ও ভারতচন্দ্র; ॥৯০ ॥ মঙ্গলকাব্যে 
ভারতচন্দ্রু; ॥।১১।। অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত: ॥১২॥ সূক্তি-মুক্তাবলী; ॥ ১৩ ভারতচন্দরের 

কাবো দার্শনিক পটভঁমকা;: 11১৪ ভারতচন্দ্রের কাব্যে এসলামিক রহস্যবাদ; 

॥ ৯৫॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পৌরাণিক পটভূঁমিকা; ॥॥১৬।| কৃষচন্দ্র-ভবানন্দের কাহিনীর 

এীতিহাসিকতা; ॥ ১৭ ॥ ভারতচন্দ্রের লোকাপ্রয়তা; 11১৮ ভারতচন্দ্র রায় এবং আলেক- 

জাণ্ডার পোপ; ॥ ১৯ ॥ যৃগচিন্রশিল্পী ভারতন্দ্র; ॥ ২০1 ভারতচন্দ্রের ভাষা ॥ ২১॥ ছন্দ 

ও অলঙ্কার; ॥ ২২॥ ব্রজবূলি ও পাশ্চমা হিন্দীর উপাদান; ॥ ২৩॥ আরবী-ফারসী-তুকাঁ 
শব্দভাগ্ডার: ॥ ২৪ শব্দার্থচীন্দ্রকা অপ্রচলিত ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমূহের বিচার); 

1২৫) খল ভারতচন্দ্র (ভারতচন্দ্রের পাঁথ ও মাদ্রুত সংস্করণসমূহ এবং পাঠান্তরাঁদর 

আলোচনা); ॥ ২৬ ॥ ভারতচন্দ্রের অনুবাদ (বাঙ্গালা তন্ন অন্য ভাষায় ভারতচন্দ্রের রচনার 

বাঙ্গালা কাব্যান্বাদ); এবং ॥ ২৭ ॥ চিন্র-পরিচয় (পঠাঁথ ও সম্পৃক্ত স্থানাদির চিত ও তাহার 

পরিচয়)। 

উপরে প্রদত্ত অধ্যায়-সূচ+ হইতেই গ্রল্থখানির মহত প্রাণধান করা যাইবে। 

প্রত্যেক বিষয়েই গ্রন্থকার নূতন আলোকপাত কারয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার ফলে 

ভারতচন্দ্রের লেখক-মাহাত্ম্য যেমন সংপ্রাতষ্ঠিত হইয়াছে, তেমান ভারতচন্দ্রকে 

ব্যাঝতেও সহায়তা কাঁরয়াছে। এক-একটণ অধ্যায় ভারতচন্দ্রে ব্যাক্তত্ব ও 

তাঁহার সাহাত্যক প্রাতভার বিশেষ বিশেষ দিকের সম্পূর্ণ টীঁকা-স্বর্প। 

প্রবন্ধ লাখতে বাঁসবেন স্থির করেন। ভারতচন্দ্রের ও আন.যঙ্গিক সাহিত্য এবং 

অন্য বিষয়ের অধায়নের ফলে, ভারতচন্দ্র তাঁহার সমগ্র সাহত্য-শাক্ত ও ব্যাক্তত্ব 



৯, রায়গ্ণাকর ভারতনন্দ্ 

লইয়া যেন তাঁহার উপর আধিম্ঠান কারলেন-কেবল ভাষাতত্তের কচকচি ভারত- 
চন্দ্র-মাহমার বেগবান্ ঘ্রোতে ভ্াঁসিয়া গেল। ভারতচন্দ্রের মূল পাঠ নির্ধারণের 

আকাকঙ্ক্ষাও তাঁহার মনে দেখা দিল। এই বিষয়ে, পারিস নগরণস্ছ শবব্রিওতেক 

নাসিওনাল' বা ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত খম্টীয় ১৭৮৪ সালে অনু- 

গলাখত ভারতচন্দ্রের 'কাঁলিকামঙ্গল'-এর সংপ্রাচীন পঠাথ সম্বন্ধে [বঙ্গীয় সাহত্য 

পাঁরষৎ পনিিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উক্ত প:থর আধারে উপলন্ধ 

তাবৎ মূদিত ও হস্তালাখত প্যস্তকসমূহের মধ্যে অন্যতর প্রাচীনতম বিধায় ] 

তাঁহার মনে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল [ পাঁরিসে এই পথ হইতে আবশ্যক তথ্য 

সঙ্কলন কাঁরয়া আবার পূর্বে এ পাথর প্রাতি প্রিয়বর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস 

বিশেষ করিয়া আমার দৃঘ্টি আকর্ষণ করেন 1 | একটা বেসরকারণ মহাবিদ্যালয়ের 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন নিজ-নিজ হইতেই তিন শতাধক মুদ্রা ব্যয় করিয়া 

পারিস হইতে পধথখানির এবং লণ্ডন নগরাস্ছ ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ গ্রন্থাগারে 

রক্ষিত ভারতচন্দ্রের প্রাচীনতম কালিকামঙ্গল প:থটির ['লাঁপকাল পারিসের 

পাথর ৮ বংসর পূর্বে! মাইক্লোফিল্ম-নকল আনাইলেন। ভারতচন্দ্রু সম্বন্ধে 

তিনি কেবল ঘরে বাঁসয়া বা প.স্তকালয় মন্থন করিয়া গবেষণা-কার্ষে নিবদ্ধ 

রাহলেন না। কাঁলকাতার বাহিরে যেখানে-যেখানে ভারতনন্দ্রু সম্বন্ধে কোনও 

কিছু তথ্য পাইবার সম্ভাবনা তিনি দোঁখলেন, অশেষ পাঁরশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে 

সময় ও অর্থব্যয় কারয়া সেখান হইতে যথালভ্য সামগ্রী সন্ধান কাঁরয়া আনিলেন, 

এবং ক্ষেত্রীবশেষে আলোকাঁচন্রাদ গ্রহণ কাঁরলেন। এই জন্য তাঁহাকে পাল্ডুয়া 

(ভূরস-ট), কৃষ্ণনগর, মূলাজোড় (শ্যামনগর), দেবানন্দপূর (ব্যান্ডেল) চন্দননগর, 
শান্তিনিকেতন প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং যাইতে হইয়াছিল এবং কটক, ঢাকা, মহালক্ষনী- 

গঞ্জ (রাঁচী), মাদ্রাজ, পূনা প্রভাতি নানা স্থানে পন্ন লাখয়া তথ্য সংগ্রহ কারিতে 

হইয়াছিল। সাহাতাক খটনাটির আলোচনায় এই পূদ্তক বিশেষ মূল্যবান্। 

উদাহরণ স্বরূপ, শবদ্যাসূন্দর এবং চৌরপণ্ঠাশৎ কাব্য' শীর্ষক অধ্যায়ের উল্লেখ 

কাঁরতে পারা যায়। পাঠক এই আলোচনায় ভারতাঁয় তথা বাঙ্গালা সাহিত্যে 
'চৌরপণ্চাশৎ' কাব্যের স্থান সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ পাইবেন, এবং ভারতচন্দ্রের 

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানটীর 'নাঁখল ভারতাঁয় একট আধার দোঁখতে পারবেন। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন সঙ্গীত-বিদ্যায় এবং সংস্কৃত-অলঙকারে যেমন, 
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তেমানি বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বিষয়েও প্রাবশণ্য দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রে 

চাঁরত্রীচন্রণ ও দার্শীনক বিচার, পূরাণ ও কোরান উভয় শাস্তের প্রতিপাদ্য বিষয়ের 

সাঁহত তাঁহার পারচয়, পূর্বগামী সাহিত্যিকগণের নিকট ভারতচন্দ্রের খণ এবং . 

পদ্ধীতির মাধ্যমে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে নিহিত প্রকাশ-শাক্তর পরিস্ফূরণ--ভারত- 

চন্দ্রের কাঁবপ্রাতভার কোনও ক্ষেত্র লেখক বাদ দেন নাই। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর 

ও তাঁহার জগৎ সম্বন্ধে এই বইখাঁন সত্য-সত্যই যেন একখান 'এন্সাইক্লোদ 

পাঁডয়া' বা বিশ্বকোষ । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন তাঁহার স্বকীয় সাঁহত্যব্যাদ্ধর যথেষ্ট পাঁরচয় 

দয়াছেন; উপরক্তু, তাঁহার বহু অধায়নের এবং অধায়নজাত উপলান্ধর প্রচুর 

নদর্শন এই পুস্তকে 'মালিবে। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে লব্বব্য প্রায় সমস্ত 

ইংরেজ, বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত পযুস্তক-প্রবন্ধাঁদ তিনি পাঠ করিয়াছেন, এবং 

এগুলি হইতে যাহা আত্মসাৎ করিবার তাহা সার্থকভাবেই কাঁরয়াছেন। প্রত্যেক 

অধ্যায়ের পরে প্রদত্ত পাস্তকান্তর হইতে উদ্ধাতর অথবা 'বাভন্ন ব্যক্তির সাহত 

আলাপে লব্ধ তথ্যাদর পূর্ণ পঞ্জশ প্রমাণ-স্বরূপে তিনি দিয়াছেন, এবং এইভাবে 

তিনি তাঁহার পুস্তকের মূল্য বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছেন। 

আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামীর রায়গ্ণাকর 

ভারতচন্দ্র, কবি সম্বন্ধে, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু 

বৎসর ধাঁরয়া একখানি প্রামাণিক ও আদর্শ এবং অনুকরণীয় পূস্তকরূপে বিরাজ 

করিবে । বাঙ্গালী জাঁতর এই দযর্দনে তান এই আভনব পাস্তক দেশবাসীর 

হস্তে অর্পণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মর্যাদ বৃদ্ধি কারতে সহায়তা কারলেন_ 

এই হেতু সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান কাঁরবে, ইহা নিঃসন্দেহ। এই গ্রন্থ 

দ্বারা সাহত্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার ষে অভ্যুদয় ঘাঁটল, অনুরূপ এবং ইহা 

অপেক্ষাও মূল্যবান নব-নব গ্রল্থ রচনার দ্বারা সেই অভ্যুদয় উত্তরোত্তর খাদ্ধিযুক্ত 

হউক, জয়নষুক্ত হউক, ইহাই কামনা কাঁর॥ 

'সুধমণা,, 
১৬, হিন্দ্স্থান পার্ক, কাঁলকাতা ২৯1 শ্রীসনধীতিকৃমার 
১৫ আষাঢ় ১৩৬১। ২০১৯, ঃ চট্োপাধ্যাম্ন ॥ 
৩০ জন ১৯৫৪ ॥ 
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পরম পূজনীয় আচার্য শ্রীধক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
. চরণোপান্তে বাঁসয়া ছয় বৎসর কাল পূর্বে যে-গবেষণাকার্ধ্য আরস্ত হইয়াছিল, 

ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা অদ্য সুসম্পর্ণ হইল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 

সম্বন্ধে একট পাঁরপূর্ণ বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে । গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্্বসরি- 

দিগের পদাওকানূসরণ অত্যন্ত স্বাভাঁবক ও অপাঁরহার্যয ব্যাপার। আলেচ্য 

গ্রন্থে প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রীসদ্ধ কোন লেখকের কোন রচনাই যাহাতে অনালোচিত 

না থাকে, তাঁদ্বষয়ে যথাশক্তি দাঁম্ট রাখা হইয়াছে । তত্ব্যতীত, যে-সকল আঁভনব 

তথ্যাদ মৎকর্তৃক আবিচ্কৃত হইয়াছে বা ইতিপূর্বে অন্যন্র প্রকাশিত হইয়াছে, 

গ্রল্থ-কলেবরে উহাঁদগের পর্ণাঙ্গ পারচয় পাওয়া যাইবে । সুধীগণের রচনা 

হইতে সুদীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত কাঁরয়া বর্তমান গ্রন্থাঁটকে যুগপৎ সমালোচনা 

ও সঙ্কলনের রূপ 'দিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে । সত্যাবলোপ কাঁরয়া স্বমত- 

প্রাতিষ্ঠার উদগ্র আগ্রহ গবেষণা-কার্ষেয নিন্দনীয়; পরস্পরবির্দ্ধ মতাবলী 

যে-স্ছলে তুল্যশক্তিসম্পন্ন অথচ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা তদনহ- 

পাতে ক্ষুদ্র, সেই স্থলে 'বাভল্ন মতানচয়ের প্রদর্শন ব্যতীত অন্যাবধ প্রয়াস করা 

হয় নাই। একান্ত ইচ্ছা সতেও গ্রন্থের কলেবর বহৃগণিত হইবে এই আশঙ্কায় 

মৎকর্তৃক এতদ্দেশে আনত লণ্ডন ও প্যারিসের প্রাচীনতম ভারতচন্দ্র 

কাঁলিকামঙ্গল পঃাঁথ দুইখানর সম্পাদনা ও প্রকাশনা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় 

রাহল। ভারতচন্দ্রের অন্যতম প্রচার-কর্তা গোপাল ডীঁড়য়াকেও গ্রন্থান্তরে আশ্রয় 

দেওয়া গেল [ দ্ুষ্টব্যঃ গ্রল্থ-পৃজ্ঠা ৩২৩, ছত্র ৩-৪]। এঁলসের কাঁবতাবল?ও 

গ্রন্থ পৃঃ ৩] ধারে ধারে প্রকাশিত হইতেছে ['হোমশিখা' পান্রিকা। (কৃষ্ণনগ্রর)। 

শ্রাবণ ১৩৬০ সাল__। গ্রন্থোদ্ধৃত 'রমণীর প্রাত' কবিতাটি মাদ্রুত হইয়াছে 
মাঘ ১৩৬০ সাল সংখ্যায় || 

সমগ্র গ্রল্থখানিতে দুই শতাধিক লেখকের রচনাবলণ এবং প্রায় একশত 

হস্তালাঁখত পরাঁথ হইতে উপকরণাঁদ সংগৃহত হইয়াছে। প্রাতি অধ্যায়ের অস্তে 

এতদ্বিষযয়ক পূর্ণ পঞ্জী ষথাস্থানে লাঁপিবদ্ধ করা গিয়াছে। প্রায় প্রাতিটি অধ্যায়ে 

প্যরাতন তথ্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ, এবং নবলন্ধ তথ্যসভ্ভারের পাঁরিবেষণ দৃম্টি- 

গোচর হইবে। 'িশেষ কাঁরয়া-_কাঁব ভারতচন্দ্রের জন্মভাঁম-নরূপণ ও বংশ- 
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তালিকা, চিটিনিরিদি, টি 1ল্ন-কাহিনীর ইতিবৃক্ত, রসমজরখ, 

বিচার, কৃষ্ন্দ্র-ভবানন্দের কাহিনীর যথার্থতা, ভাষা-ছন্দ-অলঙকার, শব্দ্ভান্ডুর, 

খিল-ভারতচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অনুবাদ, এবং চিন্নাবলী--এই অংশগযাল সম্পর্ণে 
আঁভনবত্বের দাবী রাখে । সকৃৎ দৃষ্টিপাতে যাহাতে আদ্য্ত গ্রল্থখানির উপজনব্য 

টা অনায়াসে গোচরীভূত হইতে পারে, তাল্লামত্ত একটি বিস্তৃত সূচপন্ন 

ন্থ-সূচনাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ৬ 

সামগ্রী-সংগ্রহ-কার্ষ্য যে-সকল সহৃদয় সজ্জনের সাহায্য দেশ ও বিদেশ 

হইতে 'মালয়াছে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায় কিংবা পন্নাদির মধ্যস্থৃতায় এবং 

যে-সমস্ত প্রাতজ্ঞান হইতে বর্তমান গ্রন্থের বহ্াবধ মূল্যবান তথ্যসম্পদ আহত 

হইয়াছে, প্রসঙ্গতঃ তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া আস্তারক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদিত 
হইল-- 

বাঁৰধ প্রাভিষ্ঠান £--ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন [শ্রীযুক্ত এ, এস. ফুলটন্-এর সৌজন্যে 

(পত্র তাঃ ৭-৮-১৯৫২, ১৯-১-১৯৫৩ খুসঃ)1) ইশ্ডিয়া আঁফিস লাইব্রেরী, লন্ডন [শ্ত্রীঘুক্ত 
আলফ্রেড মাস্টার-এর সৌজন্যে পেন্র নং এল ১৫। ১৯৫৩ তাঃ ২০-১-১৯৫৩ থচঃ)]1; 

বিরিওথেক নাঁসওনেল, প্যারিস [শ্রীষূক্ত এম. ওহোভ্রএ-র সৌজন্যে পের নং এম্-ীস 
এম-ও।১৩১৬৩ তাঃ ২১-৫৪-১৯৫১ খতীঃ)1; ভান্ডারকর ওীরয়েস্টাল রিসার্চ ইন্সার্টটিউট, 
পুনা [শ্রীযুক্ত পি. কে. গোডে-র সৌজন্যে পেত নং এম-এসৃএস্ ২০৮১।১৯৫২-৫৩ 

তাঃ ১৬-৮-১৯৫২ খু৯:)1; গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্টাল ম্যানাস-্রীপ্ট লাইব্রেরী, মাদ্রাজ [শ্রীযুক্ত 

ট, চল্দ্রশেখরনৃ-এএর সৌজন্য পেন্র নং আর-াস ৭৭১। ৫২ তাঃ ২৫-৬৮-১৯৫২ খুবঃ)]) 

ণবশ্বভারতঈ-ধিদ্যাভবন, শাস্তনিকেতন [শ্রীযুক্ত পণ্জানন মণ্ডলের সৌজন্যে শেষ পন্র তাঃ 

৮-৩-১৯৫৪ খ:৭ঃ)1; বঙ্গীয় এীশয়াটিক সোসাহীট, কালিকাতা [শ্রীধক্ত সরসীকুমার 

সরস্বতী-্ন সৌজন্যে পের নং এল ৮৭-৫১। ২৩৭৩ তাঃ ২২-৮-১৯৫১ খ:২)]) 

কলিকাতা 'বশ্বীবদ্যালয় গ্রন্থাগার [শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বস এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পথ 

বিভাগের অধ্যক্ষবগেরি সৌজনো?1; ন্যাশানাল লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, সাহত্য পাঁরষৎ 

€বঙ্গীয়-হিন্দী-সংস্কৃত) কলিকাতা [ সধাশ্নষ্ট কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে 1; উলুবোঁড়য়া মহাবিদ্যালয় 
গ্রন্থাগার [শ্রীযুক্ত হারপদ ঘোষাল-এর সৌজনো 1; উল্বৌঁড়য়া ইন্সটিটিউট এণ্ড গভক্টোরিয়া 

মেমোরিয়াল লাইব্রেরী [শ্রীৃক্ত গোৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়"এর সৌজন্যে]; ভারতচল্দ্ 

পাঠাগার, মূলাজোড়-- শ্যামনগর [শ্রীষুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে ]। 

ব্যাক্তগত শ্রন্থ-পঠাথ-পন্লাদ সংগ্রহ £-[ভ্রীবক্ত] সনীতকুমার চট্োপাধ্যায়, 
হেমেন্দপ্রষাদ ঘোষ, সুকুমার সেন, শৈলেন্দ্রনাথ মিন, সূশখলকুমার দে, কালিদাস রায়, 

সূধীরকুমার দাশগপ্ত,দ্বিজেন্দরনাথ দত্ত মূনসী | দুষ্টব্য £ গ্রন্থ পৃঃ ২৬, টীকা নং ২১], 

হরেক মুখোপাধ্যায় [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে 'লাখত পন, তাঃ 



১15 রায়গুণাকর ভা, 

১৭-২-১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, কুড়ামিঠা 1, হারহর শেঠ [ পর্ন তাঃ ৩০-৭-১৯৫১, ৭-৯-, ৯-৯-১৯৫২ 

খন, চচ্দননগর 1, দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধয [পত্র তাঃ ৩৯-, ৯-৯-১৯৫২ খ়ীঃ, চু'্ছুড়া] 

গৌরগোবিন্দ গুপ্ত [পন্ধ তাঃ ২৬-৪-১৩৬০ বঙ্গাব্দ, মহালক্ষনীগঞ্জ (দ্রষ্টব্য £ গ্রন্থ পশ্ট ৩২৪, 

টণকা নং ৩৫ )], তারকনাথ অগ্ররাল, বারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীষুক্তা রাধারাণী দেবাঁ। 

অপরাপর ক্ধীবর্গ ₹--[ ভ্রীষূক্ত ] বামদেব তকতীর্থ-সর্্বদর্শনাচার্যা, তারকনাথ 

ঘোষাল, অনাথনাথ রন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী, লৃহাসচন্দ্র রায়, নিাদিবনাথ 

রায়, অরুণকুমার দাশগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সাজতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলশপকুমার 

মুখোপাধ্যায়, বলাইলাল ঘোষাল, গোপালচন্দ্র রায়, বিনয় সরকার। 

প্রান্তিষ্ঠান"পর্যযায়ে প্রথম পাঁচটির সহত পন্্-গত এবং অবাঁশস্টগ্ীলর 
সাহত সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটিয়াছে। অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি এবং গ্রন্থকার প্রস্তুত 

গ্রন্থ-ীবরচনে সহায়তা কাঁরয়াছেন, প্রাতি অধ্যায়ের শেষে তাহা যথারীতি 'লাঁপ- 

বদ্ধ হইয়াছে । যাঁহাদিগের একান্তিক আগ্রহে আলোচ্য গ্রন্থ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল, 

তাঁহাঁদগের হস্তেই এই সাধনার ধন সমার্পত হইয়াছে। 

গ্রন্থাট পূর্বে পাশন্ডুলাপ অবস্থাতেই পেশ করিবার অনমাত 

বশ্বাবদ্যালয় হইতে ালয়াছিল ! কন্ট্রোলার-আঁফস পন্র নং জেন্। ১৭৮। ৭৫৯ 

তাঃ ২৫-৭-১৯৫২ খন৭ঃ1, +কম্তু ঘটনা-চক্রে ইহা মুদ্রতও হইল। এই গ্রল্থটি 
মুদ্রিত হইল যে-মহানুভব বাক্তর অকুপণ ওঁদার্যেে 'তান নালন্দা মুদ্রণালয়ের 

সব্ব্বাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। মুদ্রণ-ব্যাপারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ 

সমস্যা হইতে তিনি গ্রন্থকারকে সম্পূর্ণ মুক্ত দিয়া এবং নিজ স্কন্ধে সমস্ত 

দায়ত্বাদ গ্রহণ কাঁরিয়া, যে-দস্টান্ত প্রকাশক-সমাজে স্থাপত কাঁরলেন, তাহা 

প্রশংসনীয় এবং অনুসরণ-যোগ্য। বঙ্গদেশে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের অভাব নাই 
ধকন্তু দেশের এই চরম দরশন্দ্দনে নবীন গ্রল্থকারকে অগ্রগাঁতির পথে সাগ্রহে 

সাহায্যকারী সুখ্যাত এবং স্বপ্রাতিষ্ঠ প্রকাশক এই দেশে মুষ্টিমেয় যে-কয়জন 

আছেন, শ্রীষুক্ত মিত্র মহাশয় তাঁহাঁদগের মধ্যে অন্যতম। এই প্রসঙ্গে নালন্দা 

মুদ্রণালয়ের কম্মনধ্যক্ষ একানজ্ঞ সেবক শ্রীযুক্ত পণ্চানন বসু এবং সধাশ্লম্ট 

অপরাপর করম্মিবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাঁপত হইল-ইগ্হাঁদগের সমবেত 

অক্লান্ত প্রচেম্টার ফলেই বর্তমান গ্রন্থ মুদ্রুত হইল। সমগ্র গ্রল্থাট মুত হইতে 

এক বৎসরের উপর [মার্চ ১৯৫৩-জুলাই ১৯৫৪ খঃ] সময় লাগিয়াছে। 

আদ্যন্ত প্রুফ-সংশোধন কার্ষ্যে অসীম ধৈর্যের সাঁহত সহযোগতা 

করিয়াছেন মদীয় সহধম্মণণী শ্রী তপতাী গোস্বামী এবং কিয়দংশে তদটয়া 



ছাদকা ০৯৮ 
অনূজাতা পরম প্নেহাম্পদা রপ্ত মখোপাধ্যায়। ব্যাক্গত সম্পর্ক হেতু 

ধন্যবাদের 'িন্দুমান্র অবকাশ না থাকাতে কেবল নামোল্লেখ কাঁরয়াই ই'হাঁদগকে 

অভ্যর্থিত করা গেল। 

এত চেস্টা সত্তেও যে মুদ্রণাশ্দ্ধিগ্ল রাহয়া গেল, নিতান্ত সাধারণ ও 

পাঁরিচত বিধায় সহদয় সজ্জনবর্গের অসয়া-বিষয়ে সহজাত পরাঙ্মুখতার প্রাত 

ধর্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গ্রন্থটি মৃদ্রত হইবার পর যে-সকল তথ্য 

সংগৃহীত হইয়াছে এবং কাঁলকাতা বিশ্বীবদ্যালয় কর্তৃক অনুমোঁদতু হইবার, 

পর যে-সমস্ত সংশোধন একান্ত করণীয় বাঁলয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহারই একটি 

তালিকা প্রসঙ্গতঃ প্রদত্ত হইল। এই অংশ প্রণয়নে ডাঃ স্মকুমার সেন মহাশয় 

বিশেষভাবে সাহায্য কারয়াছেন। 

প্র ১৩।. ছত্র ৩ (এবং অন্যন্ন)- লক্ষাণীয়, চ্ছলে, লক্ষণীয়। 
পৃঃ ১৫। ছন্র ১৮- নাগম্টক, স্থলে, নাগান্টক ...... কাঁবর অন্ততঃ ......। 
পৃঃ ১৯। ছত্র ১৩- মঙ্গলঘাট, চ্ছলে, মশ্ডলঘাট মোন্দারণ সরকারের অন্তর্গত)। 
পৃঃ ২৪। টকা ৫ জেনুবৃত্ত)_বর্তমান হাওড়া জেলায় (প্রাচীন দক্ষিণ রাট়ে) পডহি 

ভুরশুট' ও “পার ভুরশুট' নামে দুইটি গ্রাম আছে। প্রাচীন ভূরিশ্রেম্ঠীতে 
ভূরিকম্মা ত্রা্ষণ ও শ্রেন্ঠীদিগের বাস ছিল। “আসীদ্দক্ষিণরাঢায়াং 'দ্জানাং 
ভূঁরকম্মণাম। ভূরিস.্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রোহ্ঠজনাশ্রয়ঃ ॥+ শ্রীধরাচার্য্য (ন্যায়- 
কন্দলী)। ভূঁরিজ্ঠাল, ভুঁরশ্রেন্ঠ প্রভৃতি কুলগত উপাঁধ হইতেও উক্ত গ্রামপ্থু 
'দ্বজবংশের প্রাধান্য ও এীতিহ্য সম্বন্ধে জানা যায়। গ্রামের প্রাঁতষ্ঠা পালরাজ্জ- 
গণের সময় কিংবা তাহারও পূর্বে হওয়া বিচিন্ত নয়। মুসলমান যুগে এই 
গ্রামের নাম হইতেই পরগণার নামকরণ হয়। 

'ায়বাঘিনী” সমস্যার কোন সমাধান অদ্যাপ হয় নাই। অসন্তব নহে, 
ভূরসূট রাজবংশের কোন বাঁরাঙ্গনা উত্তরকালে উক্ত নামে সাধারণ্যে পাঁরচিতা 
হইয়াছিলেন। তত্ব্যতীত, লৌকিক দেবতাঁদগের নামের সাঁহত প্রভাবশালখ 
রাজবংশীয়াদগের নামগত সাদৃশ্য প্রায়শঃ দেখা যায়। যেমন, চব্বিশ পরগণার 
ধিখ্যাত ব্যাপ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের নামে ভূরসূটের কৃষ্ণরায়ের পুর দক্ষিণ রায় 
জেয়ন্তীপুরের পাথর মতে), বসন্ত রায় দেবতার নামে কৃষ্ণরায়ের পত্র 
বসন্তরায় (ঢাকার প:ৃথর মতে), বরদা পরগণার শ্যামসুন্দরপূর গ্রামের ধর্ম্ম- 
ঠাকুর রপ্রী রায়বাগিনণ' হেুগলণ কালেউরনর তায়দাদ নং ৬১৪০৯) দেবতার 
নামেও লোক থাকা বিচিত্র নহে! তবে 'রায়বাঘন*' শব্দটির সাহত ভারত্চন্দু 
যে পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ বিদ্যাস্ন্দর কাব্যের, একটি ছত্রে পাওয়া 
যায়--'ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী, (কোটালগণের স্ত্ীবেশ)।-- 
[কালপে*চার বঙ্গদর্শন--ডাহি ভুরশহটের স্মৃতিকথা, গড়ভবানসপুর (যুগান্তর। 
&-২-) ১২-২-১৯৫৫ খুীঃ1)। পণ্চানন রায়_-ভুরশুট রাজবংশঃ রায়বাঘনী 
ও কালাপাহাড় প্রেবাসী। জৈচ্ত ১৩৬২। পৃঃ ২২৫-২২)]। 

২৪। টপকা ১২--মতান্তরে বেসন্তপুরের পথ)... | 
২৭। ছন্ন ৪--...প্রবাসী' প্রকাঁশত (আশ্বন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)...। 
২৯। ছন্র ১২ এবং অন্য) মার্টিয়ারী, স্থলে, মাটিয়ারী। 
৩৩। ছত্র ১৯--ললনা, হ্ছুলে, কন্যা। 
৩৪। ছন্র ৯৫--মীরকাসেমের (১৭৬০-৬৪ থ21ঃ)...1 স্শ্ীলীলুলু 



২৮০. রায়গুণাকর ভারতচন্দ 

পঠ ৩৫। ছনু ৭-কৌতুকরয়শ, স্থলে, কৌতুকীন্য়। 
পন ৪০ ছত্র ১৫ (এর পর)-ডাল্লাখত বশ্রাম ঘাঁ এবং খোষালচন্দ্র সমাট 

শাহৃজাহানের দরবারের গায়ক লাল*খাঁ এবং তৎপর বশ্রাম খাঁ এবং 

খদশহাল নহেন। 
পও ৪২। ছন্র ৩--রগজ, স্থলে, রতরগজ। 
পৃঃ ৪৩। ছন্র ১১-বারেন্দ্রভূমে, স্থলে, বরেন্দ্রভূমে। * 
পৃঃ 8৪1 টীকা ১৪ (অনুবাত্ত)মান্দারণ সরকান্মের অধানস্ছ মেদনীপুরের উত্তর 

পূর্বে অবাস্ছিত ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুয়া ও বরদা নামক পরগণার 

আঁধকারী শোভা সিংহের উল্লেখ মির্জা নাথনের বাহার্ই স্তানই-ঘয়বীতে 
নাই। উীঁড়ষ্যার আফগান-প্রধান রহিম খাঁর সহযোগিতায় শোভাসংহের 
ধবদ্রোহের সুযোগ লইয়। নবাব ইব্রাহীম খাঁর অনুমত্যনসারে কাঁলকাতা, চন্দন- 
নগর ও চু'চুড়াতে ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজাঁদগের দুর্গ 'নাম্মতি হয়: 
ওলন্দাজরাই পশ্চিমবঙ্গের পলায়নপর (২২-৭-১৬৯৬ খ-ঃ) ফৌজদার নুরূল্লা 
খাঁর অনুরোধে প্রথম শোভাঁসংহকে হুগলশ হইতে বিতাড়িত কাঁরিয়াছিল। 
শোভাসিংহের ভ্রাতা গহম্নৎ (-হামংত ) সিংহের অত্যাচারের কথা রামেশ্বর 
ভট্টাচার্যের শিবায়নে ছিপিবন্ধ আছে। বরদা গ্রামে শোভাসংহের রাজধানীর 
ধচহ নাই, আছে 'রাজার গড়' বা গড়বাঁটকার পাঁরখাবোঁন্টত উচ্চভূখণ্ডের 
ধৰংসাবঞ্তাষ.এবং অধিজ্ঠা্রী দেবী বিশালাক্ষণ। শোভাসংহের গুরুবংশ বালয়া 
কাঁথত বাসৃদেবপুরের সং প্রাচীন ভট্টাচার্যাবংশের ধরনীধরের কন্যা দয়ামশ্ীর 
সাঁহত ভূরসূট রাজবংশের বংশধর রাজচন্দের বিবাহ হয়। বসন্তপুরের পাথর 
মতেঃ গোপা ১ পেণ্চম পত্র) নরোভ্তম ১ ঝামসন্তোব ১ রাধাবলপভ ৮ রাম- 
কৃষ্ণ ১ রাজচন্দ্র (১ রামভক্ত, ঈশান, উদয় (১৮ বন্তমান প্রপৌন্ পঞ্চানন 11 
বেচারাম।-_]কালপেণ্চার বঙ্গদর্শন- চেতুয়া-ববদার কাহিনী, চেতুয়া-বাসুদেবপুর 
(যুগান্তর। ১-৭-; ৮-৭-১৯৫৫ খহ2)]1 

পুঃহ 8৪1 টপকা ১৫ (অনুবান্ত)মতগ্রণত প্রবন্ধ 'গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্প- 
সংগ্রহ [হোমশিখা পান্রকা। কফনগর। আঁম্বন ১৩৬১ বঙ্গাব্দ ।]1 

পঃ:8&। টীকা ১৯ (অনুবূত্তি)১_ভারতচন্দ্র-বার্ণত কৃষ্চন্দ্রের (১৭১৯০-৮২ খহঃ) পপ্রয় 
জাতি চাঁদ রায়' শ্রীপুরের চাঁদ রায় কিংবা রুদ্রু রায়ের দেওয়ান বলিয়া কাঁথত্ত 
জনৈক চাঁদ রায় নহেন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাঞ্ত। চাঁদডাঙ্গায় বোগআঁচিড়া 
গ্রাম, শান্তিপুর থানা, নদীয়া জেলা) চাঁদরায়ের যে শিধমান্দির আছে, তাহার 
নির্মাণকাল ১৫৮৭ শক ('শাকে বারমাতঙ্গবাণ হরিণাজ্কে') ১৬৬৫ খোঃ। 
ইানও ভল্ল ব্যা্ত।-খগৌরীশঙ্কর সরকার-চাঁদরায়ের মান্দর (হেজ্মাঁশখা। 
মাঘ ১৩৬১৯ বঙ্গাব্দ)]। 

বীরনগর-(কউলা)-নিবাসী রামেশ্বর খিব্র মৃরশদিকুলি খাঁর শাসনকালে 
(১৭০৪-২৫ খঃ) সবে বাঙ্গালার রাজস্বাঁবভাগের মুস্তোফশ লেনায়েব 
কানূনগোট) পদে উন্নগত হন। রামেশ্বরের দুই পূত্র-রঘুনন্দন ও অনস্তরাম। 
কস্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনানসারে-_কুল্পমালে রঘদনন্দন মিত্র দেওয়ান তার 
ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধামান্॥' রঘুনন্দন ১৬৩০ শকে (5১৭০৮ খুশঃ) 
হুগলন' জেলার আটিশেওড়া গ্রামে বাস করেন ও উক্ত গ্রামের নূতন নাম হয় 
শ্রীপূর। অনস্তরাম সুখাঁড়য়া গ্রামে বসাঁত করেন। এই স্থানগলি তৎকাহল 
বাঁশবোড়িয়ার জমিদারীভুক্ত ছিল। জমিদার রাজা রঘূুদেধ রঘুনন্দনকে আট- 
শেওড়া গ্রামে ৭৫ বিঘা মহান্তরাণ ভুমি দান করেন; তত্ক্যতশত, রঘুনন্দন 
বর্তমান হুগলী কালেন্টরণীর তৌজশী নং ১২, শ্রীপুর ও তেস্তুলিয়া মোজা এবং 
পরগণা হাতীকান্দার অধীনস্থ নং ১৩ পাঁচপাড়া মৌজা রঘুদেবের নিকট হইতে 
ত্রয় করেন। নদীয়ারাজ কৃষচন্দ্র একটি দানপত্রে (১৬-৫-১১৩৭ বঙ্গাব্দ) তাঁহাকে 
বাগিচা করিবার জন্য পলাশী, বেলগাঁ, কালকাতা ও হাবেলগ সহর পরগণায় 

৩০ বিঘা নি্কর জঙ্গলভাঁম দান কারয়াছিলেন। শ্রীপুরে মির-মৌস্তাফশীদগের 
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প্রতিষ্ঠিত বহু সক্ষ্ফারুকািশিক্ট দেখালয় বর্তমান, তল্মযো 'কয়েকাঁউীয় 
অবস্থা সুজপর্ণ। 

ন্লিবেণণর জগন্নার্থ তকর্পিপ্ঠানন ভট্টাচার্ধয, গদাপ্তিপাড়া নিবাসী পশ্ডিত 
বাণেশ্বর 'বিদ্যাল*্কার .তৎকালে প্রাসদ্ধ 'ছিলেন।-- ১9 বঙ্গদর্শন-- 
ভ্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপণ্টানন, গ্যাপ্তিপাড়া ও গ্াাশ্তিপাড়ার পাঁণ্ডিত সমাজ, 
শ্রীপুর ও বলাগড় ফেগাত্তর! ১৩৪১১-; ২০-১৯-;) ২৭-১১-; 
১১-১২-১৯৫৪ খহগ3)]1 

১৪--মম্মথ, স্থলে, মম্মট। 
২৫--অনুমান্র, স্থলে, অণুমান্ন। 
১৪ তগোতৃ্ট স্থলে, তপে তুষ্ট। 

১২-_জপ্রনান্দ, স্ছুলে, জশবানন্দ। 
৩১-_বিশ্বাবিদ্যাসংহ, স্ছলে, বিশ্বাবিদ্যাসংগ্রহ ৷ ও 
১১ (এবং অন্যন্ন); ২৫-_গহ্ঢালকা, স্থলে, গদ্ডাঁলকা; ডা চ্ছলে, 

জাতি 

ছতন ৫--দ্ীচৈতনাদেব ...... হইদতই, স্থলে. এই শতাব্দীয় অপর একটি 'বিশিষ্ট 
অবদান হইল রম-সন্কীর্তন।....... খুশিষ্টশয় ...... | 

২২- গঙ্গাভভততরাক্গিনগ, স্থলে, গঙ্গাভাক্তিতরঙ্গিণস। 
১৪ (এবং অনান্ন)--এাঁসয়াটিক, চ্ছলে, এাশয়াটিক। 
২৭ এবং অনান্)- প্রাণারাম, স্থলে, প্রাণরাম। 
২২--গগনবেত, স্থলে, গগনবেড়। 
১৬--পশরবহ্যাম, চ্ছুলে, পশীরবহরম্। 
২ (এবং অন্যন্ন)_-বসন্তাতিলকা, স্থলে, বসন্তুতিলক। 
১১৯--কল্যাণধিপ, স্থলে, কল্যাণাধিপ। 
২৭--১০/৮1৫6, চ্ছলে, 5৫1116706 

১১--৩ম ভাগ, স্থলে, ওয় সং। ১ম ভাগ। 
ছল্ল ৪: ১৮--পব: গুল, স্ঘলে, পাব; গুণটী। 

২৪; ২৬--জগাদেবং' ও 'ভরবিস্তো” শব্দদ্বয় বযথান্রমে পরবস্তাঁ ছন্রদ্থয়ে 
বাঁসবে। ঞ 

ছন্র ১৭-_অম্বঘোষ, চ্ছলে, বৃদ্ধঘোষ। 
ছত্র ১২--০77715 2171, স্থলে, 3820 10) 

টীকা ১৮ (অনুবৃত্তি) -যোগেন্দুনাথ গুপ্ত- সাধক কবি রামপ্রসাদ (কলিকাতা। 
১১6৪ খুশিঃ)। 
টীকা ২০ (আনুবত্তি)কেবল একটি গানে মোলিনী শুনলো কাতর বাত--+) 
মধ্সূদন নামের ভাঁণতা পাওয়া যায়--'কহে মধ্ুসদন, রহ ধান দুইদিন, পহর 
ক পণ্চ উপাস॥' ডাঃ সকমার সেন বলেন, গৌরখমগল ও মধুমীল্লকামঙ্গলের 
কাব মধুসূদন চন্রুবন্তর্ীর রচিত একখানি খাণ্ডিত বদ্যাসূন্দর কাব্য পাওয়া 
শগয়াছে। 

টীকা ৫০ (অনূবাত্তি” ভষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ "সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দর-প্রসঙগ 
কাবা' ['কায়স্থ সমাজ' পাল্রকা। ৩৫ বর্ষ। ১৩৬২ সাল-_। ৮৫, গ্রে স্ট্রট 
কালকাতা & হইতে প্রকাঁশত।]। 
ছন্র ১৬--ভুষণামদ্ধরচনা, ্ছলে, ভূষাণামন্করচনা। 
পু ১০- অস্বীকার্ধয। অনস্বীষার্ধয, স্থলে 
জিও ৯২০৯৯৮ গলে, আভিলাবার্খীচস্তামাণি। 

প্রত 7 

শী ঞ এ 

টি, £ নানি 

বর 



পৃঃ 
প্ 

প্ও 

২0০1 

২১৮। 

রায়গুণাকর ভারতচন্দর 

ছ্ন :&- নর্ণনুক্রামক, গুলে বর্ণানুক্রুমিক।...... প্রদত্ত তাঁলকাঁটিতে পর্ধ্ধ- 

জপ ৃ 
ছত্র ২ (-এর পর)_ হীরা যেন হেমে। [র*]' 

২২১। টণকা ৫৬ অনূবৃত্তি)-করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। 
২২২। টীকা ৬৯-_দশাননো হরে, স্ছলে, দশাননোহহরৎ। 
২৩৩। “ছন্র ২৭--শিল, স্থলে, শিব। 
২৩৪। টকা ৬-_কাহিত্য,*স্থছলে, সম্ভহত্য। 

২৫২। ছত্র 55৮5 স্থলে, পদ্মপুরাণোক্ত। 

রেড । 

২৫৮। 

*১৭৮। 

২৮০। 
২৮৬] 

২৮৯। 

২১১। 
২১৩ । 

৩০৩। 

মুই সরস্বতী। খগ্বেদে দেবী নদীর্পে, পরবত্তাঁ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে 
ভিন বিভা হন দেবীর রূপ ও বাহন [পল্ম, হংস, ময়র, 
মেঘ, সিংহ (মহাযান বৌদ্ধমতে মঞজ:শ্রীয় শাক্তর বাহন)] পরিকল্পনাতেও প্রভেদ 
বর্তমান। তিব্বত, যবদ্বীপ, জাপানেও এই দেবতার পূজা করা হইয়া থাকে। 
ছন্র ১৯-কাহিনশটিরই, স্থলে, কাহিনীটিই। 
ছত্ ২১--ভব, চ্ছুলে, ভবঃ।. 
ছন্র ১; ১৯১--১৭৪২, স্থলে, ১৭১২1. . তাঁহার (অর্থাৎ বাহাদুর শাহের)... 
ছন্র ১৬-_...... মহম্মদ শাহের (১৭১৯-৪২ খুসঃ)...... | 
ছন্র ২১--পুনবিল্দপ্রস্থং, স্থলে, পানারিন্্প্রস্থং। 
ছন্ৰর ২৬- মোগলাদতগ, স্থলে, মোগলাদগকে। 
ছন্র ১২/ ১৪--১০৮১,'স্ছলে, ১৮০১: ১২ ২।, স্থলে, ১৪1 ২1। 
ছন্ন ১--হেলদাঙ্গেঃজশী, স্থলে, হালেদঙ্গেজী। 
ছন্র ১০ (অনূবনপ-প্রুসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা, হেরাসিম লেবেডেফের নাটক 
আদৌ মাদ্রত হয় নাই। লেবেডফের ব্যাকরণের নামপন্রে শ্রী চন্দ্র রায় ইনি 
শ্রী ভারতচন্দ্র রায় বালয়া অনুমিত হইয়া থাকেন) বিরচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যের 
এই উদ্ধাতিটি পাওয়্ম যাইতেছে 

£ 5৮100170 2801701, [২915 1:010110 121)916) 10812701012 
9010. 91)9310  [)0191)0 1900060. 4১৫26 096. 06:000] 
0200079 19019; 10০19-10100 2016 20000 900008160 2017009. 
]1011191), (00016, ঠ০90, 10160070100; 91000 0219 1081000 
51551015710 0101021, 098100 00716 82107915100 1676190 19916; 
10130 [)01160100% 0518 10110 081:269.+-196226 5700%. 
1701. 7. 91716 ০7097270219. 

তীঁ 

"শুন আনন্দিত. রাজা কাহিল তাহারে: বেয়াকরণ আদ শাস্ল পড়াহ 
বেদ্দেরে। আজ্জা পাএ বিপ্রবর বেদ্দেরে পড়ায়: বেয়াকরণ আদ” কাব্য শাক্ষত 
নর্ণয়। জৈৌতিষ, িপ্পনীঞ টকা, কতেক পেরকার: অল্প কাস্ল বহু শাস্তে 
হৈল আঁধকার। চিত্র করী এক-শ্লোক লেকেলেক পাতে: নিজ পরাঁচয় দেইআ 
তুইল তাহাতে ।*-বেদ্দে শন্দর, প্রথম খণ্ড, শ্রী চন্দ্র রায়।]। 

,. এইস্থলে লক্ষণীয়, রাজা কর্তৃক আদিম্ট হইয়া সূন্দরের বিদ্যাকে বিবিধ 
শাস্ত-শক্ষাদান এবং পল্ম আত্মপারচয়-জ্ঞাপন ভারতচল্দের বিদ্যাসূন্দর কাব্যের 
প্রাচীনতম পণথযগলে ব্রাটশ গমউজিয়ম ও বিবিওদথক 'নাঁসওনেলে 
সংরাক্ষিত) এবং কোনও মাদ্রুত সংস্করণে দণ্ট হয় না। তন্্যতপত, কবির নাম 

, ভারতচন্দ্র নহে এবং এই নামে অন্য কোন রচনাও পাওয়া যায় না। 

লস্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত ভোরোনসভ্কে লিখিত হেরাঁসম 
লেবেডফ- 5 গেরাঁসম- চ্টেপানোভিচ লেবোঁদয়েভ:1-এর পন্পে (২৬-৭-১৭৯৭ 
খ০ীঃ) জানা যায় যে, তিনি 'স্যবখ্যাত কাব ভারতচচ্দ্র রায় কর্তৃক রচিত 
বদ্ধমানের রাজকন্যার বিবাহ সন্বন্ধীয় কাব্যখান রূশভাষায় অনুবাদ 
কাঁরয়াছিলেন। 



ও ৩০৩। 

পঃ ৩১২। 
পি 
পঃ 

৩২০। 

৩২০। 

৩২৩। 

৩৩৭। 

৩৬৯। 

৩৯১১। 

৩৯১৯। 

৪৯২। 

৪*.১। 

৪৩০। 

৪৩৩. 

৪৩৪। 

৪৩৭। 

৪৩৭ । 

৪৪১৯ 

8৪৪২। 

ভাঁকা . ৯ ৯%/ 

ছন্ন ২৩-....... মাঁতলাল ৯৭৭১-১৮৪৪ খংপেঃ। বর্তমান ১৯ 
দুর্গা পথূরী লেন। * কালকাতা ১২)...... 1 
ছনর ৫-_যতীশন্দ্রমোদন, ক্লে, যতী ন্দ্রমোহন। 
টকা ১--%:৮£৩, ক্থলে, 8216. 

টকা ২- গঙ্গাঁকশোরের গ্রন্থটি ভবল কলমে ছাপা তিনখণ্ডে মোট ৩১৯৮ 
পৃজ্ঠা। চিত্রসূচী- অন্নপূর্ণা (01911000829), সুন্দরের বন্ধমান যাল্্া, 
সুন্দরের বন্ধমান প্রবেস (9০০23৫৩2770. 199:০0277), সুন্দরের বকুলতলার 
বৈশন, ধদ্যাসূন্দরের দর্শন 0810091) 2/0 9০০1706£), চোরধরা 
(5০017067 8150 69121)। দ্বিতীয় ও তৃতশয় চিত্রের নিম্নে লেখা আছে-_ ' 
[10550 1 [২017১019100 চ.০০. 

ছন্র ১০ (অনুবৃত্ত) পক্ষান্তরে, এই প্রভাব উভয়তঃ থাকাও অসম্ভব নহে। 
টীঁড়ষ্যা দেশের বিশিষ্ট গায়কী গোপাল উড়িয়া কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত 
হইতে পারে। 
টীকা ১৫--সভাজনের, চ্ছলে, সভ্যজনের।...... [রবধন্দ্রনাথ-_আধানক সাহত্য 
(বঙিকমচন্দ্র)]। এ 
ছন্নু ৩২ (অনুবূৃত্তি)--কালপেশ্চার বঙ্গদর্শন--উজানীনগর-কোগ্রাম ২, মঙ্গল" 

[যুগান্তর । ২৬-৬-, ৩-৭-১৯৫৪ খুসিও]। 
টপকা এ (অনূবান্ত)_ভারতচন্দ্র-বিরচিত ধবদ্যাসূন্দর কাব্যের নায়ক সুন্দর 
“কারি রায়' ও “মহাকবি রায়", এই দুই নামে বহূশঃ আখ্যাত হইয়াছেন। 
প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যাইতে পারে, পশ্ডিতরাজ জগন্নাথ ও সুন্দর-শঙ্গার 
কাব্য-প্রণেতা কঁবি সূন্দর সম্রাট শাহজাহানের নিকট হইতে 'কাঁব রায়” এবং 
'মহাকাবি রায়' উপাধিষগল পাইয়াছিলেন। অসম্ভব নয়, ভারতচন্দ্র তদীয় 
কাব্যে উক্ত উপাধিযুগলের প্রাতিধযানি কাঁরয়া থাকিবেন।-কোলিকারজন 
কানুনগো- শাহজাদা দারাশূকো (প্রবাসী । ভাদ্র ১৩৫১৯, বঙ্গাব্দ । 
৫২৯-৩৪)]। 

ছন্দ ২৪-কোতায়াল, স্ছলে, কোতোয়াল। 
ছন্ন ৯--11, শ্ালে, | | 
ছন্র ২৫ (অনুবৃত্ত)- প্রদত্ত তাঁলকাতে মোট ৩৮০ শব্দ আছে। 
ছন্র ২৭ (-এর পর)--বরবাদ €৫ ফা* বরবাদ: _ নষ্ট । 
ছন্র ২; ৭: ৮ (-এর পর)-মেকী «৫ আত মকর্- কৃরিম। 
যাদ. « ফাণ য়াদ্ -স্মরণু। যার ফা য়ার্ _ বন্ধং। 
ছন্ধ ১৯; ২০--সাহ.ব, ক্লে, সাহ.বঃ 1শারনা, স্থলে, শশরণণী। 
ছন্র ৬ (-এর পর)-_অঙ্গসঙ্গ 5 সহচর! 
ছন্ৰর ৯ (অনুবন্তি)-'অহমিতি বীঁজম্, সঃ ইতি শাক্তঃ, সোহহর্মিত রাীলকম 
৮ রি 

১১ (অনুবৃত্তী--...:.. নামক দেশ। দ্রাবড় দেশে (- তমিল-নাডুতে) 
নিদনাতী নর তাঁমল ভাষায় নাম পারবর্তনের ইংরেজী বিকাতি 
00711662767, 

ছত্র ১৪ অেনূবাভ্তি)--...... । বজ্যানী বৌদ্ধসাধনায় সংসারের বাঁজর-পা 
পণ ক্কন্াত্মক শাক্তুই হইতেছে কুল'। এই পণ্টকুল (-বন্, পদ্ম, কদম" 
তথাগত, রক) ভ্রুমে ছ্ুমে পন্চবৃদ্ধ (5 বৈরোচন, অক্ষোভ, রত্বসম্ভব, 
অমোদাসাদ্ধ) শাক্ততে পাঁরণাঁত লাভ করে। বান সাধন বলে এই কুল লাভ 
করেন, তাঁনই যথার্থ 'কুলীন। বাঙ্গালা দেশে সূদীর্ঘকাল বোৌদ্ধধম্মে'র 
প্রাধান্য থাকাতে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও 'হন্দূতল্মের সমন্বয়কালে, এই দেশের রায় 
নল জানো এই গা আহ প্রত হিলের পরে অবশ্য 
সামাজিক ক্ষেতে এই শব্দাট মধযাদাজ্ঞাপক, ছুইক্সা ব্যবহৃত হইয়াছে। 



১/% “ 
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88 ৮। 
৪৬০1 

৪৬০। 

৪৬০। 

৪৭৭ | 

রায়গ্যগাকর ভারতচল্দু 

শাকালপেশ্টার বঙ্গদশনি-সোমড়ার ইতিবৃত ফ্েগাতর! 
খুঃ)]। 

ছন্র ২ই; ২৫--আক, স্থলে, আখ; রজদর্শনোৎসব, স্ছলে, রজোদর্শনোধসব। 

ছত্ন ১৮৫এর পর)-ঘে) এাঁডন্বরা বিশ্বাবিদ্যালয় স্কেটজ্যাণ্ড) - গ্রন্থাগারে 

ক্ষত পদযাস্দর প্রা নং বালালা পি ১। [পি খাণ্ডত; পদাঞ্পকা, 

শলাপিকর, লাশপিকাল, ও সংগ্রাহকের উল্লেখ নাই। পল্র সংখ্যা ১১০। মাপ 
১০৮১৬” (লেখা ৭২"*৪ই” )1 প্রতি পত্রে ছন্র সংখ্যা গড়ে,১৬। প্াথাঁটর 

প্রথম আঁতরিক্ত পঙ্ঠাতে লিখিত ডি.এণ্ডারসন্ নাম এবং প্রথম 
পষ্ঠায় মূল পাঠের উপর 'লাখত ইংরেজণ প্রাতিশব্দাবলশ দেখিয়া মনে হয়," 
সম্ভবতঃ জনৈক অববাঙ্গালণ ব্যাক্তি (ইনি উক্ত নামধারীও হইতে পারেন) 
পরথাঁট অধিগত কাঁরতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গ্রন্থারস্তে আছে-শ্রীন্ত্রী নম 
[বায় £_-ভাট মুখে সনিয়া বিদ্যার সমাচার। উথাঁলল সুন্দরের শুখ 
পারাবার।”" ইত্যাদ। গ্রল্থশেষে আছে-_“সন্যাশটা আছেঃ ভূপাঁতর কাছেঃ 
গনত্য আইসে তোর পাকে । কি বাল রাজারে” 11 শ্রীযুক্ত ভি. ই: গ্রশীফিৎস্- 
এর সৌজন্যে প্রাপ্ত বিবরণ 1 গ্র্থকারকে লিখিত পন্র তাঃ ১৭-১১-১৯৫৫ 
খুপঃ 11 

ছন্ন ১৪ অনুবৃত্তি)পত্র সংখ্যা ৪1 প্রথম ও শেষ পৃঙ্ঠা ব্যতীত উভয়. 
পড্ঠায় লিখিত। মাপ ৯২৮ ৮ ৩২1 প্রীতি পরে গড়ে ৬-৭ ছন্র। সম্পর্ণ।' 
পরথটির একটি প্রাতাঁলাঁপ পটব্রপরিচয়' অধ্যায়ে সংযুক্ত হইল। 
ব্যা্তগত পদাথ সংগ্রহ ঃ . ৃঁ 

শ্রীঘক্ত পঞ্চানন মণ্ডল [ 'পল্লাশ্রী'। পোঃ ছোট বৈনান, জেঃ বদ্ধমান। ] 
কৃত 'পল্ল+ভ্রী সংগ্রহ'-এ সংরক্ষিত পাথ-নং ৩ [অন্নদামঙ্গল। খণ্ডিত। 
প্র ২০]; নং ৬৮ [অন্নদামঙ্গল। খাঁণ্ডিত। পন্র ৩-৬২]। 

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত [পোঃ ভাদুল। জেঃ বাঁকুড়া ।] মহাশয়ের 
গগ্রহে রাক্ষিত বদ্যাসূন্দর (5 অন্নদামঙ্গল, অন্পূর্ণামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, 

কালিকাপুরাণ) কাব্যের পণথ-_কে) পন্তর ৪৮। সম্পূর্ণ । লাঁপকাল ১২৩১ 
বঙ্গব্দ ১৮২৪ খুঃ। নিপুণ হস্তের সপরিচ্ছন্ন লিপিযুক্ত এই পঠাথাটিতে 
রাগরাঁগণীর *উল্লেখ আছে। 'লাপকরের নাম নাই। পথ আরপ্ত-_ 
শ্রীত্রী রাধাকৃফঃ ॥ ভাটমূখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার । উথাঁলল সুন্দরের সুখ 
পারাবার 7'- ইত্যাদ। পণথর শেষ- ইতি পথ হইল সায় ভারত ব্রাহ্মণে গায় 
কৃষ্ণচন্দ্র জারে আদোঁশলা। অন্নদাঙ্গল কথা সুনিলে খণ্ডয়ে বেথা দ্ংখনাশা 
আঁম্বকার লীলা ॥ হীত 'বদ্যাসুন্দর ইতি সন ১২৩১ সাল তাঁরখ ২ আসাড়?। 
(খ) পন্ন ৬৫। সম্পূর্ণ । 'লীপ্ুকাল ১২৪৪ বঙ্গাব্দ - ১৮৩৭ খুিঃ। অনিপৃণ 
প্রনাদপূর্ণ হস্তালপি। প্ম্পিকা-লেখক শ্রী হলধর মাঁজ। সাঃ মদনপুর। 
সন ১২৪৪ সাল। ২০ অদ্রাণ। বেলা দৃইদন্ড'। গে) পন ১-২৩। খণ্ডিত। 
এই পর্থট সপ্ভবতঃ কে) পঠাঁথ লেখকেরই লিখিত? পালিত মহাশয় মনে 
করেন, াঁকুড়ায় অন্নদামঙ্গল বলিতে বিদ্যাসন্দেরই বূঝাইত। বাঁকুড়ার অন্প- 
শিক্ষিত ও শাক্ষত সমাজে বিদ্যাসন্দরের প্রচলন ছিল। কোন সময় কির-প- 
ভাবে এই দেশে ইহা প্রচ্গালত ছিল, চ্তার বিষয়'--গ্রন্থকারকে লীখত পর 
তাঃ ২৬-১০-৯৯৫৪ খু31]1 

ছব্ধ ২২; ২৬--১২৩০ সাল-১৮২৩ খীও, স্থলে, ১২৪০ সাল ₹ ১৮৩৩ 
খুশিই ।...... ১৮২৯ খ:গঃ)। সচিত্র (১০ খানি ছবি)।...... | 
ছন্ন ১০--পৃও ৫ খ, স্থলে, পু ৬খ। 

৪-১৭-১৬৫ড 
ঙঁ 

পড় ৪৮৭ হুন্র ১৬- কেনা, স্থলে, কোন। 
পঃ 

চে 

প্ 

৪৯২। ছত্র ১৭-_ধবলেশ্মনি, স্ছলে, ধবলবেশ্মনি | 
৫০১1 ছত ২৩) ২৫- দরিদ্র, স্ছলে, দারিদু; প্রভু, চ্ছলে, ্রড় এরেইর্পে অনার)। 



বত 5৭ সির 
হু 7:21 লা ্ গত তি এ 

র্ তর ১, মু । 

টন ূ চর ভুমিকা. গ৯০ 
॥ রঃ 

র্ চা 

রর রঙ 

পৃঃ ৫০২। হয় ৪; ১; ২০; ২৪) ২৫; ২৬--ধরে ধরে, ছলে, ঘরে ২1 সি কুলে, 
শসর্মি পিক জগৎকৃত্া, ছলে, জগ-[-তকর্তা]। বায়া, ছলে, বাত। 
অধিকারাঁ, হ্থুলে, অধিকারি। য়েহ, ছলে, ভেহ। জাতশয, হলে, আতর 

, কারিনু, স্থলে, কারন্। 
পৃঃ ৫০৩। ছত্র ২; ৩--সর্মন, চ্ছলে, সর্মান; পাকুড়, চুলে, পাকুড়। 
পঃ$ ৫০৫। ছ্র ৩৭-রামচরন, গ্ছলে, রামসরন। 

পৃঃ ৫১১। টকা ৪৯ অন্ব্াস্ত)-সংপ্রণীত প্রবন্ধ গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্প- 
সংগ্রহ" [হোমাশখা। কৃষনগর। আশ্বন ১৩৬১ সাল।] দ্রম্টব্য। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ডা সুকুমার সেন তায় প্রবন্ধে [গোপাল ভাঁড়ের 
সন্ধানে হোমশিখা। আশ্বন ১৬১ সাল।)] অন্নদামঙ্গলের নজীরে ন্আতি 
প্রয় পারষদ্ শঙ্কর তরঙ্গ । হরিতে বলরাম সদা রঙ্গভঙ্গ ॥) শুকুর তরঙ্গ 
(কেরীর ইতহাসমালা। ১৮১২ খ:গ1) প্রাবং বলরাম (5 রামবোল) এই দূই 
ব্যাক্তকে গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গঞ্পগ্ীলর সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে 
করিয়াছেন; কে জোগান উড মো তডিভাতা হা বাত: 
তান অন:মান করেন। ণকন্তু এই উভয়বিধ অনুমানের কোনটিই প্রমার্ণাসদ্ধ 
নহে। কারণ, অন্নদামঙ্গলের সুপ্রাচীন পশীথগুূলিতে ও মুদ্রিত জংককরণসমূহে 
হুরাহত রামবোল সদা অঙসঙ্গ' পদাটই রাইয়াছে; পূর্বোক্ত পদটি বঙ্গ 
সাহত্য পারষৎ সংস্করণে ব্যবহত একটি পর পাঠান্তর মাত্র (অন্যালাখিত 
১১৯২ বঙ্গাব্দ - ১৭৮৫ খু3ঃ)। এতত্থযতীত, গোপাল উঁড়য়া ও গোপাল 
ভাঁড়ের আঁভন্নত্ব প্রাতপাদন অন্মাতর' অবাঞ্ছিত সম্প্রসারণ মান্ন। সমাচার 
দর্পণেও (২৬-১০-১২৩৬ বঙ্গাব্দ 5 ৬-২-১৮৩০ খঃ) কৃফনগর রাজসভার 
ভাঁড়ের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহার নাম করা হয় নাই--'তাঁহার সভার ভাঁড় 
অন্য ২ ভাঁড়ের ন্যায় পাণ্ডিত্য ও রাঁসকতা বিষয়ে আতশয় শ্রেষ্ঠ ছিল তাহার 
অনেক ২ রহস্যকথা অদ্য পর্যন্ত এতদ্দেশে প্রচরদ্রুপ চলিত আছে”। 

পৃঃ &৫১৬। ছন্ন ২৪--ললনার, স্থলে, নান্দনীর। 

পৃঃ ৫২৯। ছত্র ২-য্দ্থা, স্থলে, ্ া। পু 

অত্যন্ত পারতাপের বিষয়, যাহার (স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ মিন) মহানুভবতায় 

প্রস্তুত গগ্রল্থ লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করিল, তিনি ইহার ম্রতকলেবর মান 

দেখিয়া গেলেন, প্রকাশকে চাক্ষুষ কারবার অপেক্ষা কারলেন না। তাঁহার কার্য 
তিনি সসম্পন্ন কাঁরয়া 'িয়াছেন, গ্রল্থকারের পূব্বানবোদিত কৃতজ্ঞতা কি 

বর্তমান ব্যথাবিধুর শ্রদ্ধার্ঘ্য দ্বারা সম্পূর্ণ হইবে? এই প্রসঙ্গে প্রস্তুত গ্রন্থের 

মুদ্রাকর ও প্রকাশক স্বগাঁয় মিন মহাশয়ের সুযোগ্য আত্মজ শ্রীষূক্ত শ্যামলকুমার 

মনকে তদীয় িতৃদেবের আরন্ধ কার্ধকে সুসমাপ্ত করার নামত্ত আন্তরিক 

আভনন্দন জ্ঞাঁপত হইল। , 

 * প্রস্থুত গ্রন্থ রসবোদ্ধাদিগের নিকট উপস্থাপিত করা গেল। ইহার 
সব্ধ্রাহতা ও তথ্যসম্পূর্গুতা বিশেষতঃ ইহার সাহিত্যিক, দার্শীনক, 
এীতহাসিক এবং ভাষাসম্পক্তি আলোচনা যাহয্তে কবির রচনাবল'র 



১৬৯: রায়গুণাকর ভারতচন্দু 

জনন গঠনের পাঁপূ্ণ উপকরণ প্রদান করতে গারে, তে বধাশা 
প্রয়াস সত্তেও ইতশ্চেতঃ অনিচ্ছাকৃত অনবধানতাহেতুক যদ কোন ঘুুটি-বিচ্যুতি 
পরিলাক্ষিত হয়, প্রন্থনায়ক ভারতচন্দ্রের ভাষাতেই বিনাঁত রাহল--রাঁসক পণ্ডিত 
যত, যাঁদ দেখ দুঙ্ট মত, সার দিবা এই নিবেদন'। ইতি] 

ব্রিজধাম? 

৪নং রাজনারায়ণ বিশ্বাস লেন, কালিকাতা ৫ 
১৫-৩-১৩৬১ বঙ্গাব্দ, ১৭-৮-১৫৬২ বঙ্গাব্দ শ্রীমদনমোহন গোগ্বামণী॥ 
৩০-৬-১৯৫৪ খালম্টাব্দ, ৩-১২-১৯৫৫ খুখণ্টাব্দ |* 



1 রসো বৈ সঃ 

॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধবানন্দীভবাঁতি ॥& 

॥ যেহোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়্যা ॥ 





॥১॥ বিষয়-প্রবেশ 

যতনে রাখবে বঙ্গ মনের ভাস্ডারে 

রাধে যথা সুধামৃতে চচ্দের মণ্ডল [১11 

চর্যাপদ বঙ্গ ভাষা ও সাহত্যের গঙ্গোনী। ধে নব-জাত শিশু-)4512 

চর্যাযূগে দেখা পাই, তাহা'রই ক্রমপাঁরণাঁতর ইতিহাস বাঙ্গালা সাহত্যের ইঁতি- 
বৃত্ত। শতাব্দীতে শতাব্দীতে 'বাভন্ন সাহিত্যকারগণ ইহারই পযষ্টপাধন কাঁরয়া 
আদসিতেছেন। (খনক্টীয় অন্টাদশ শতাব্দীর কাঁ রায়গুপাকর ভারতচল্দু যখন 
সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন আদিয়াছিন একটি অ্পর্্ব 

সাহত্যিক দিকপারবর্তন। মুসলমান রাজত্ব তখন মসনদ ত্যাগ কাঁরয়া 

মসজদের 'দিকে পদপ্রক্ষেপের জন্য প্রস্তুত__এক নবতন রাজমোতক পাঁর্িবর্তনের 

আশঙ্কায় সমগ্র বাঙ্গালা দেশ উচ্চাকত। এই স্তিমিত প্রদীপের আলোকরশ্মিকে 

নূতন কারয়া তৈলানিষেকে প্রোঙ্জবল কারয়াছিলেন ভারতচন্দ্ু। তানি মঙ্গল- 

কাব্যের চিরাচারত প্রথার মধ্যে নবীনতার বাঁজ বপন করিয়াছিলেন) তাঁহার 
কাব্যে মানুষ স্বজনের, স্বঘরের, সুখ-দুঃখের ইতিহাস শুনিতে পাইয়াছল। 

তাই ভারতচন্দর কাব্য শুধু মঙ্গলকাব্য নহে, কাব্যে হীতহাস। উত্তর কালের 

বহু কাঁবর প্রেরণা ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে উৎসারিত হইয়াছল। রামানাঁধ 

গুপ্ত, দাশরাঁথ রায়, ঈশ্বর গৃপ্ত, বঙ্কিম, শ্রীমধ্নসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
সাহত্য-শিল্পীবন্দের মনোরাজ্যে ভারতচন্দরের প্রভাব অতুলনীয়। যে-চিন্তার 

মূস্তধারা ভারতচন্্ে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই খাতে আসিয়াছিল পরবস্তাঁ 

ও কৃঁষ্টিতে খণচ্চীয় অন্টাদশ শতক স্মরণীয়। |এই শতাব্দীতে ভারতে হিন্দু 
[ভারতীয়] ও মুসলমান [আরবা, ফারসী ও তুকাঁ] কৃঁষ্টর সমন্বয় 

ঘটয়াছিল। আরবী, ফারসণ ও অন্যান্য ভাষার শব্দাবলী বাঙ্গালা ভাষার 

শব্দভাশ্ডার বৃদ্ধি কাঁরিয়াছিল এবং বিবিধ সাহত্ের সম্পদ বাঙ্গালা সাহিত্যের 



২. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

শ্রীবৃদ্ধ সাধন কাঁরয়াছল। নানা-ভাষা-বিশারদ ভারতচন্দ্রের কাব্যে ইহার 

প্রমাণ মিলে | অরতচন্দ্র কেবল কাবিই_ ছিলেন না, জীবনকে তান আস্বাদ 
কৃরিয়াছিলেন। ভারতচন্্র তদখয় ছন্দোময়ী বাণীকে সালঙ্কারা করিয়া 

সাধারণের নর অনাধস্পশ্যে রকবেদীতে দীতে স্থাপন করেন নাই। আমাদিগের ঘর- 

ভান ম্েই এত তের সত ভা অনন্ত ছলে 

ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কাবি, নাগরিক ও সমাজ জীবনের প্রাতনিধি। 

১৯ (তৎকালীন জীবনধারা, আচার-্যবহার, রর রীতি, নশীত এবং ২ 
কৃম্টির"একটি সম্পূর্ণ আলেখ্য দৌখতে পাওয়া যায়। এইজন্যই ভারতচন্দ্ 

যুগাচত্রীশল্পী। 

অন্নদামঙ্গলের পবদ্যাসূন্দর অংশের অপখ্যাতি নৌতিকমহলে একদা 

সুপ্রচুর ছিল। আজিও-যে একেবারে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পার না। 

ব্যান্তগত অভিজ্ঞতা আছে, একদা কৈশোরে 'বিদ্যাস্ুন্দর নাটক পাঠ কাঁরতোছিলাম 

বাঁয়া স্বর্গত িতৃদেব বিনা বাক্যব্যয়ে প্যান্তকাখানিকে রাজপথে নিক্ষেপ 

কারয়াছলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে যে, অশ্লীলতার এই নগ্ন- 
প্রকাশ বর্তমান খঁজ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও দুর্লভ নহে, বরং সমলভতর। 

বিদ্যাসূন্দর কাব্যের কোন কোন বিশেষ অংশ পাঠে নাঁড়য়া-চাঁড়য়া-বসা সম্ভবতঃ 

আধুনিক যুগের পালিশী-কেতার ব্যাপার । কিন্তু এই যুগেরই তথাকাঁথত 

প্রাতশীল সাঁহত্যের মধ্যে ততোহাধিক উলঙ্গ-প্রকাশ বোধ হয় অস্বাভাবিক (1) 

নহে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অন্লীল-ছড়া- 

সম্বল বহ?্ পৃস্তক বটতলা হইতে প্রকাশিত হইত। সংবাদ-পন্রের অথবা কোন 
বিশেষ স্থানীয় কাঁহনী অবলম্বনে রচিত এই জাতীয় কদর্য প্নীন্তকা পল্লশতে 

পল্লাতে আজও সুউচ্চ কণ্ঠে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। সম্প্রীতি অধ্লীল 

প্দস্তকের প্রকাশনা রোধ করিবার জন্য সরকার জোর আঁভযান সুরু 
কাঁরয়াছেন [২]। শুধু আমাদের দেশেই নহে, বিলাতেও ভি. এচ- লরেন্স: 

প্রণীত “লেডী চ্যাটারলীজ লাভার জাতীয় প্যস্তকের বিশেষ সংস্করণ 

সাধারণের দুষ্প্রাপ্য বালয়াই সম্ভবতঃ সমাধক আদরণীয়। আজ তো 

অশ্লীলতার বালাই আমাঁদগের নাই বাঁললেই চলে। 'বাভন্ন বাঙ্গালা, 

ইংরেজী এবং অন্যদেশনয় সামায়ক পর, ছায়াচিত্, প্রাচীরপন্, আল্বোকাচন্ 

! 



বিষয়-প্রবেশ ৩ 

ইত্যাদির কৃপায় শিজ্পের ও মৌন্দয্যের চাদর মাড় দিয়া বিবসনা অন্ললতা 
গদ্গদ ভক্তবৃন্দের ফুলচন্দন সানন্দে গ্রহণ করিতেছে। এই পূঞ্জার মহামন্র / 

শিল্পের জন্যই শিল্প, সৌন্দযোর জন্যই সৌন্দর্্য। স্বনশীতির স্বেতগর্ম 
গুজ্পপান্রে না থাকলেও চাঁলবে। বিভ্তশালীরা মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ে 
উৎসাহ দানও কাঁরয়া থাকেন। হাস্যরাঁসক চিন্তরঞ্জন গোস্বামী বিশেষ 

বিশেষ বাগান-বাড়ীর সাম্মলনে জনগণ-চিন্তরঞ্জনার্থ সুনির্বাচিত অশ্লীল ও 

জনসমাজে উপস্থাপনের অযোগ্য পালা বাঁধিয়া রাখিতেন। তবে ভারতচন্দ্রের 

যুগের সাঁহত বর্তমান যুগের পার্থক্য এই যে, মধ্যে মান্র একটিস্উপাধানের 
ব্যবধান পাঁড়য়াছে। আর, অশ্লীলতা কোথায় নাই-_ প্রাণের সস্টিপ্রক্রিয়ায়, 

ধম্মের লিঙ্গপূজায়, হোলক উৎসবে, সংস্কৃত সাহত্যের মাঁণকুটরমে, জয়দেবের 

উন্মীলৎ পুলকাক্কুরেণ নিবিড়াঙ্লেষে নিমেষেণ ৮ ইত্যাদি হইতে আর্ত কাঁরয়া 

বদ্যাপাতির সম্ভোগ বর্ণনা প্রভৃতি সমস্তই তো একই দোষে দুম্ট। প্রসঙ্গতঃ 

মনে পাঁড়তেছে যে, বংসর কয়েক প্র হ্যাভলক্ এঁলস্ প্রণীত যোলাটি 

অপ্রকাশিত ইংরেজী কবিতার [৩] বঙ্গানুবাদ কাঁরতে ভার পাড়য়াছিল। এই 
সকল পদ্যানুবাদ সাধারণ্যে প্রকাশ কাঁরতে আজও সাহস পাই নাই। কাঁবতা- 

গুঁলর মম্্মবাণী হইতেছে নর-নারীর বিগ্রহগত সম্পর্ক, নিব্বাধ মিলন এবং 

যৌন-তত্তের জয়গান। কবিতাগ্ীলর কোথাও অপূর্ব, কোথাও আঁদরসের 

উদ্দাম-প্রপাত ভারতচন্দ্রকেও লজ্জা দিয়াছে। কিছ নমুনা দিতোছ-_ 

6 1020596 101 009 00817-1716180 96590 966 96য1655. 

00706 10 0061 25 197 29 [09 106 ] 210 13616 10 2056] 700. 

ঞ্ ঞ্ ও 

০ 77227 109 1081060 ভা10) [08 25 58:61 25 100 5081 
০0) 90200%11 

০ 08 91869 21] 10161 10 005 2005 £ 900 19) 

4000 0602 ৮1261 89 6৮6] 11) 0) 100170106. 
--1627% 20 77০71. 

নরবন্ধ্ অন্বেষিছ তুমি, পৌরুষ-সংষূত তবু রদ্ধবৃস্তি তার। 

আমার গনকটে এসো, পাঁর যতদূর, আম তোমা তুঁষব উত্তরে। 



৪. রায়গৃগাফর ভারতচন্দু 

উন্মক্তা হইতে পারো আমার সাথেতে 

গাঁহস্বাসে ধথা তথ ছায্সায় সাইতৈ; 

যাঁদ আমে আভিলাষে, মোর ধাহপাশে, সারারাত পারো খুমাইতে ; 

দাশপ্রাতে চাঁল যাধে চির-্রক্ষচারিণীর মত। 

চি _ বশীর প্রাত 
71886 09100156 0৫122 1811 15 50015 

[0196 20009, 01 12 1009৭ 15 50015 
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772 2521%%. 01272 £0০6 ০] ৫ ৩০1৫ 7/0/16%. 

আমার চুলের গন্ধ তোমার 

আমার দেহের বাস। 

মধনর চেয়েও গোলাপফ*লের 

জেনো আমার বাহুমূলের 

কুণ্টিত কেশপাশ। 

বাহুর ভিতর, জানুর মাঝে 

আপন তোমার আছে; 

বেধোছি ঘর বৃত্ত 'পরে এ" স্তনে। 

-শীক্তময়ী রমণীর অনুরাগ-স্তুতি 

অনুর্প দেহ-সব্্বস্ব প্রেমের আদর্শ খাীষ্টীয় উনাবংশ-বিংশ শতকের 

কাঁৰ গোবন্দ চন্দ্র দাস- ১৮৬৫-১৯১৮ খহঃ]1-এর কাব্যেও "চান্রুত 

আম তারে ভালবাস আস্ছিমাংস সহ! 

আম ও নারীর রূপে আম ও মাংসের স্তুপে 

কামনার কমনীয় কেলি কালিদহ। 



বিষ্বয়-প্রবেশ ২ & 

ও ক্্মে ওই পঙ্কেত ওই কেদে ও কলঙ্ে 
কালীয় নাগের মত মুখী অহরহ! 

আম তারে ভালবাস অস্থিমাংন সহ। 

-আমার ভালবাসা 

* নি করিনীনি রানে নর বিলিরান ইহার কাছে ভারতচন্দ্ 

ি এতই অপাঙ্ক্েয় 2 একদা 'সচনত্ত রাতিশাদ্র” প্রমুখ পদীক্তিকা ভারতচন্দের 

রসমঞ্জরী”-র অনুকরণে বাহুর হইত, আজকাল পাই বাংস্যায়ন-প্রণীত কাম- 

সূন্রের সচিত্র ইঙ্গ কিংবা বঙ্গ সংস্করণ। নূতন আধারে প্রাচীন আঁ্গীব বিতরণ 
করার ব্যাপার সপ্রাচীন কাল হইতেই স্বীবাদত। তবে রায়গুণাকরের 'নব বয় 

নাগর, নাগর নব বয়, চিরদিন ভুক পিয়াসা' ইত্যাদি পাঠে গাঁসিকাকুণ্ণনের অর্থ 

কি? অর্থ সম্ভবতঃ 'স্দনিভূতং বিধোহ'। ভারতচন্দ্রে অক্লীলতা-কলঙ্ক ছাড়াও 

যে সাক্ষিগ্ধ জ্যোঙ্লা আছে, প্রমথ চৌধ্যরশ মহাশয় তাহারই সাঁহত বঙ্গ 

সাহিত্যের পাঁরচয় করাইয়া দিয়াছলেন £৪11 চৌধূরণ মহাশয়ের মধ্যে পশ্ডিত- 

ম্মন্যের ন্যায় অশ্লীলতার শৃচি-বায়ু ছিল না, ছিল বিদ্বজ্জনোচিত উদারতা । 

ভারতচন্দ্রকে তাই তান দূম্কীতির অভিসম্পাত হইতে মুক্তি 'দিয়াছিলেন। 

ভারতচন্দ্রের কাব্যকে ব্যাঝতে হইলে মুক্ত অন্তঃকরণেই ব্যাঝতে হইবে। 
মালিন্যকে অযথা বৃহদায়তন করিলে কিংবা সুগুণকে অধথা সনসঙ্কীর্ণ করিলে 

যথার্থ সমালোচনা হয় না। ভারতচন্দ্র বাহা, ভারতচন্দ্রকে তাহাই দোঁখতে 

হইবে। অকাম্য আতিরঞ্জন সাহত্য-ীবচারে হেয়। 

ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে অপর কথা হইতেছে যে, এরুপ সুসম্বদ্ধ 

গ্রন্থ আমরা বড়-একটা পাই না। প্রাচীন কাবগণের কাব্যকাহিনণ প্রায়ই 

স্মৃতির অন্তরালে অদশ্য, রুচি আংশিক ভাবে পাওয়া যায়। কিনতু রায়- 
গুণাকরের রচনাবলশর এইরূপ দ;ভগ্গ্যি ঘটে নাই। তাহার অন্যতম কারণ 

হইতেছে যে, বাঙ্গালাদেশে ১৭৭৮ খশষ্টাব্দে মদ্রাযল্ত্র স্থাপিত হয়, ভারত 

চন্দ্রের মৃত্যু-] ১৭৬০ খুশঃ]-র আঠার বৎসরের মধ্যে। বাঙ্গালীর প্রকাশনা 

ব্যবসাও আরস্ত হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের গ্রন্থমুদ্রণ করিয়া । 

ভারতনন্দ্র জনাপ্রয় কবি। ভারতচন্দ্রের শবদ্যাসুন্দর, এতই জনাপ্রিয় 

ছিল যে, একদা এ পুস্তক নিতান্ত স্বজ্প [এক আনা, ছয় পয়সা] মূল্যে 



৬ রায়গূণাকর ডারতচন্দু 

বিক্রুত হইত। সংসারের 'রিসবতীঁ"তে, মুখের কথায় ও প্রবাদে, আচারে- 

ব্যবহারে, যাল্রায়-গানে ভারতচন্দের স্মৃতি চিরনবাঁন। বাঙ্গালীর জাবনের 

সাঁহত ভারতচন্দের. সম্পর্ক সূনাবিড়। 'অন্নদামঙ্গল' প্রভাতি কাব্যে তিনি যে- 

বীজ বপন করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহাই বনস্পাঁততে পাঁরগত হইয়াছে। 

মঙ্গল কাব্যের যজ্ঞে তিনি মানুষের জন্য যে-যজ্্ভাগ আহরণ করিয়াছিঙ্লেন, 

শতাব্দী পরম্পরায় সাহিত্য তাহারই আস্বাদ গ্রহণ কারতেছে। 

১ ভমধুস্দন--অন্লপূর্ণার বাঁপি [ চতুদ্দ্রশপদী কবিতাবলী ]। 

২ কিছবাদন পূর্বে পথের ধূলা' নামক একটি পুস্ভকের প্রকাশনা আদালত মারফত 

বন্ধ হইয়াছে। [যুগান্তর ২৭।১২।১৯৫০ ]। | 
৩ এই ইংরেজী কবিতাগুলি 00705 0000906 0011688, 091007118৩ -এর 

দি৪1]0৮, 10. তি. 2 600৮50, 01. 4১ - এর নিকট হইতে শ্রদ্ধেয় সূহন্বর শ্রীষুক্ত সুকুমার 

মিলন, এম. এ. (ক্যান্টাব), বার-এট্-ল পাইয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় এগুলি আমাকে অনুবাদ 

করিতে দেন। 
8 13. 00050010011-70006 51015 01 800511 1710905016, 

প্রমথ চৌধুরীঁ-_বীরবলের হালখাতা [সাহিত্যে খেলা] । 



॥ ২॥ ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত রচনাবলী 
১। সত্যপণরের কথাঃ মে 

সর্বপ্রথম রচনা। প্রথমটি ভ্রিপদী ছন্দে রাঁচিত, নায়ক রামচন্দ্র দত্ত (রায়) 

মুন্সীর পুর হারারাম রায় এবং দ্বিতীয়াট চৌপদী ছন্দে রাত, নৃম্নক স্বয়ং 

রামচন্দ্র দত্ত মুন্সী । ভ্রিপদী ছন্দে রচিত পাঁচালীটির রচনাকাল দেওয়া 

নাই। চৌপদন ছন্দে রচিত "দ্বিতীয় পাঁচালীঁটির রচনাকাল “সনে রুদ্র চৌগুণা' 

অর্থাৎ ১১৪৪ বঙ্গাব্দ [১৭৩৭ খুষ্টাব্দ]| অনুমান করা যায় যে, প্রথম 

ও দ্বিতীয় পাঁচালী টির মধ্যে সময়ের ব্যবধান অত্যন্ত অধিক নহে কারণ রচনা- 

শৈলীর তারতম্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ নাই। 

২। রসমঞ্জরণীঃ 

প্রাতপালক মহারাজ কৃষচন্দ্র রায়ের আদেশে ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী 

রচনা । ইহাতে নায়ক-নায়িকার লক্ষণ ও বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা আছে। অনেকে 

মনে করেন যে, ইহা খুষ্টীয় ভ্রয়োদশ-চতুদ্দশ শতকের মৌথল কবি 

মহামহোপাধ্যায় ভানু দত্ত মিশ্রের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'-র কাব্যান্বাদ। 

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভারতচন্দর রসমঞ্জরী 'বাঁবধ অলঙ্কার-গ্রল্থের 
ছায়ায় স্বকীয় বৈশিল্ট্যে রাচত। কাব ভানুদত্তের গ্রন্থ ব্যতীত অপরাপর 

অলঙকারপ্রল্থের অনুসরণ করিয়াছেন। কাবির 'গুণাকর' উপাধি রসমঞ্জারীর 

ভনিতায় যুক্ত হয় নাই। এই উপাধি ১৭৪৯ খুন্টান্দের এক দলিলে পাওয়া 

যায় [১]। সুতরাং অনুমান করা যায়, রসমঞ্জরী তাহার "পূর্বে রাঁচিত 

/ হী বা জ্মপ্ণ মেল ঃ 

মহারাজ কৃষচন্দ্র নানা নিগ্রহভোগের পর অল্নদাদেবীর কৃপায় মৃক্তিলাভ 

কাঁরয়া অধ্বদা বা অন্নপূর্ণা পজার প্রবর্তন করেন। 'অন্নদামঙ্গল' ইহারই কাব্য 
ইতিহাস। কাব্যটি আটাট পালায় বিভক্ত। ইহা রাজসভায় গত হইভ। প্রথম 



৪ রায়গুণাকর ভারতচন্দু 

গায়ন নীলমাঁণ ডাঁঙ্সাই (বা ডগউসাঁই) কণ্ঠ আভরণ, [গনপ্তকবির মতে 

মশলমাণি সমাদার]। রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ [বেদ লয়ে খাঁষ রসে রহ্গ 

নিরপিলা'] 25 ১৭৫২ খুশজ্টাব্দ। অন্নদামঙ্গজলের তিনটি খণ্ড 

4৯) প্রথম খণ্ড-_অনবদামাহাত্ময 

গণেশবন্দনা, 'শিববন্দনা, সূ্যান্দনা, বিষুবন্দনা, কোৌঁষকীবন্দনা, 

লঞ্গনীবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, অন্নপূণবিন্দনা, গ্রল্থসূচনা, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, 

পণঠমালা, শির্বাববাহের মন্মণা, নারদের গান, িবাববাহের সম্বন্ধ, শিবের 

ধ্যানভঙ্গে কাঁমভস্ম, রাঁতিবিলাপ, রাঁতির প্রাতি দৈববাণী, শিবের বিবাহযা্রা, 

শিববিবাহ, কোন্দল ও 'শিবনিন্দা, শিবের মোহনবেশ, 'সা্ধিঘোটন, 'সাদ্ধিভক্ষণ, 

হরগোৌরীর কথোপকথন, হরগোৌরীরপ, কৈলাস বর্ণন, হরগোরীর 'বিবাদসূচনা, 

হরগোরার কোন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ, জয়ার উপদেশ, অন্পূ্ণমৃর্ত 

ধারণ, শিবের তিক্ষাযান্রা, শিবের প্রাত লক্ষমীর উপদেশ, শবে অন্নদান, 
অন্পূ্ণা-মাহাত্য, শিবের কাশনীবিষয়ক চিন্তা, বিশ্বকম্মরি প্রাত পুরা নিম্মাণের 

অনুমাত, অন্নপূর্ণর পুরীনিম্মাণ, দেবগণকে নিমন্্ণ, শিবের পণ্চতপ, 

বক্ষাদর তপ, অল্নপূর্ণর আধিন্ঠান, শিবের অম্নদাপূ্জা, অন্নদার বরদান, 

ব্যাসবর্ণন, শিবপৃজা নিষেধ, শিবনামাবলণী, ধাঁষগণের কাশণীষান্রা, হারনামাবল, 

হিসঙ্কীর্তন, ব্যাসের শিবনিন্দা, ব্যাসের ভিক্ষা বারণ, কাশীতে শাপ, অশ্লদার 

মোহুমীরুপ, শিবব্যাসের কথোপকথন, ব্যাসের কাশীনিম্সাঁণোদ্যোগ, গঙ্গার 

গঙ্গাফৃত ব্যান্দের তিরস্কার, বিশ্বকম্মরি নিকট ব্যাসের অভ্র্থনা, ব্যাস ও 

হ্মার কথোপকথন, ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য, অন্নদার জরতাঁবেশে 

ব্যাস-ছলনা, ব্যাসের প্রাতি দৈববাণণ, বসান্ধরে অল্লদার খাপ, বস্ন্ধরের বিনয়, 

বসুহ্ধরের মন্ত্লোকে জন্ম, হার হোড়ের বৃত্তান্ত, হরহোড়ে অন্নদার দয়া, 
হারছোড়ে ধরদান্ন, বস্দন্ধরার জন্ম, নলক্বরে শাপ, নলকবরের প্রাণত্যাগ, 

ভবানন্দের জন্ম বৃত্তান্ত এবং অল্নদার ভবানন্দভবনে বাতা । 



ভারতচজ্ছের নামে প্রচালত রচনাবলণী ৯১ 

(খ) ছিভায় খণ্ড--বিদ্যানন্দর 32... একক] 

রাজা মানীসিংহের বাঙ্গালায় আগমন, 15 -নন কথার, সুজ্দরের 

বঙ্ধমান যায়া, সুন্দরের বদ্ধমান প্রবেশ, গল্ভবর্ণন, পুরবর্ণন, সুন্দর দর্শনে 

নারীগণের খেদ, সন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ সন্দরের মালিনী-বাটখ প্রবেশ, 

মাঁলনীর বেসাতির হিসাব, মালিনীর সাঁহত সুন্দরের কথোপকথন, বিদ্যার 

রুপবর্ণন, মাল্য-রচনা, পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা, মালিনীকে বিনয়, বিদ্যার 

সন্দর-দর্শন, সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ, সান্ধ খনন, বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের 

উপাশ্ছাত, সুন্দরের পারিচয়, | খরার বিচার, বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারস্ত, 

ধবহারারন্ত, বিহার, সুন্দরের বিদায় ও মাঁলনীকে প্রতারণা, ববিপরীত-বিহারারস্ত, 

বিপরধত-বিহার, সুন্দরের সম্যাসীবেশে রাজ-দর্শন, বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য, 

দবাবিহার ও মানভঙ্গ, শুকসারীর বিবাহ ও প.নার্্ববাহ, বিদ্যার গভ গর্ভ- 

সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার, বিদ্যার অনুনয়, বিদ্যার গর্ভ শ্রবণে রাজার ক্লোধ, 

কোটালের শাসন, কোটালের চোর অনুসন্ধান, কোটালগণের ম্ত্শবেশ, চোর-ধরা, 

কোটালের উৎসব ও সূন্দরের আক্ষেপ, সূড়ঙ্গদর্শন, মালিনী-নিগ্রহ, বিদ্যার 

আক্ষেপ, নারীগণের পাঁতিনিন্দা, রাজসভায় চোর আনয়ন, চোরের পারচয়- 

গমন প্রার্থনা, বিদ্যাস্ন্দরের সন্ব্যাসীবেশ, বারমাস বর্ণন এবং 'বিদ্যাসহ সুন্দরের 

স্বদেশযাত্রা। 

(গ) তৃতীয় খণ্ড--মানসিংহ 

বদ্ধমান হইতে মানাঁসংহের প্রস্থান, মানাসংহের সৈন্যে ঝড় বাঁচ্ট, 

মানীসংহের যশোহর যাত্রা, মানাঁসংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ, মানাঁসংহের 

ভবানন্দের বাটী আগমন, ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা, দেশ-বিদেশ বর্ণন, জগল্নাথ- 

পুরীর বিবরণ, মানাসংহের দিল্লীতে উপস্থিতি, পাতশাহের নিকট বাঙ্গালার 

বৃত্তান্ত কথন, পাছশাহের দেবতানিন্দা, পাতশ্হের প্রাতি মজুন্দারের উত্তর, 

দাসু-বাসূর খেদ, নজংন্দারের অন্নদান্তব, অন্নদার মজন্দারে অভয়দান, অন্র- 



১০ রায়গণাকর ভারতচনল্দু 

পূর্ণর সৈন্য বর্ণন, দিল্লীতে ভূতের উৎপাত, পাতশাহের নিকট উজীরের নিবেদন, 

অন্নপূণরি মায়াপ্রপণ্ট, ভবানন্দে পাতশাহের বিনয়, গঙ্গাবর্ণন, অযোধ্যাবর্ণন, 

রামায়ণ কথন, ভবানন্দের কাশী গমন, ভবানন্দের স্বদেশে উপাচ্ছিতি, ভবানন্দের 

বাটপতে উপাচ্ছতি, বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য, ছোট রাণীর নিকটে মাধীর 

সতানে ব্যঙ্গোক্তি, ভবানন্দের উভয়রাণী সম্ভোগ, মজনুন্দারের প্রাজ্য, অন্নদার 

এয়োজাত, রন্ধন, অন্নদাপূজা, অষ্টমঙ্গলা, রাজার অন্নদার সাঁহত কথা এবং 

মজন্দারের স্ব্গযান্রা। 

৪। বাবিধাবিষায়শী কবিতাবলশী ঃ 

এই পর্যায়ের কাবতাগ্যাীল গুপ্ত কাবর 'কাবিবর *ভারতচন্দ্র রায়-. 

গুণাকরের জীবন বৃ্তীস্ত' নামক গ্রল্থ হইতে স্কাঁলিত হইয়াছে । রচনা কাল 

দেওয়া নাই। নিম্নীলাখত কাঁবতাগুল ইহার মধ্যে আছে--বসম্ত' বর্ষা” 

'কৃষধের উীক্ত', রাধিকার ডীক্ত [উত্তর]1” "হাওয়া, 'বাসনা' ধেড়ে ও 

ভেড়ে, 'কর্দও-রফৃতঁ পহন্দীভাষায় কবিতা” “বিলি রাজার উক্তি” 

“বন্ধ্যাবলীর উক্তি' এবং “সংস্কৃত-বাঙ্গালা-পারস্য-হন্দী-ভাষা-মীশ্রত কাঁবতা?। 

&। পন্র ও পত্রের অন্যবাদ £ 

মহারাজ কৃঁষচন্দ্রুকে লিখিত ভারতচন্দ্রের সংস্কৃতে রচিত পন্নাট রাখাল 

দাস হালদার মহাশয়ের পিতা বেচারাম হালদার মহাশয় পাইয়াছিলেন [২]। 

মূল পন্রটি বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদে রাক্ষত আছে। উক্ত পন্রের অনুবাদও 

কাঁববরের নামে প্রচলিত। রচনাকাল দেওয়া নাই। 

৬। নাগাষ্টক ঃ 

'নাগান্টকম' কবির শেষ বয়সের রচনা । সম্ভবতঃ ইহা ১৭৪৫-৫০ 

খুশল্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়া থাকবে । কারণ কবির বয়স তখন চল্লিশ 

[ 'বয়শ্চভ্তারংশত্তব সদাঁস নীতং নৃপ ময়া'] বৎসর, বগাঁর হাঙ্গামা- ১৭৪২ 

খুশঃ]-র চূড়াস্ত হইয়াছে এবং বদ্ধমানেশ 'তিলকচন্দ্র [১৭৪৪-৭০ খুশিই] 

মূলাজোড়ে আধাচ্ঠত হইয়াছেন [৩]। নাগাম্টকের বঙ্গানুবাদ ভারতচন্দ্রে 

গ্রশ্থাবল'র দুই একটি প্রাচীন মাঁদ্রত সংস্করণে পাওয়া যায়। 



ভারতদন্দ্রের নামে প্রচালিত রচনাবলী ১১ 

৭1 চণ্ডশ নাটক - 

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধাত অনুসারে 

চণ্ডী নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু ভূমিকা ও যুদ্ধের আরম্ভ মান 

করিয়া কালগ্রাসে পাঁতিত হন [৪11 

৮। গঙ্গাষ্টক £ 

ভারতচন্দ্রের অপ্রকাশিত সংস্কৃত কাঁবতা গঙ্গান্টকম” কাব রঙ্গলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায় রায়গুণাকরের পৌন্ত- সম্ভবতঃ ইনি রামধন রায় 1-এর 'নাকট 

হইতে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করেন [৫] 

৯। খিল-ভারতচন্দ্ ঃ ূ 

“চৌরপণ্যাশং' নামে কাব্যটি ভারতচন্দ্রের গ্রল্থাবলীর অনেক মুত 

সংস্করণের মধ্যে স্থান পাইলেও ইহা আসলে ভারতচন্দ্রের রচনা নহে। এই 

বিষয়ে বিস্তিত আলোচনা পরে করা হইয়াছে। 

এতত্ব্যতীত বহ্ কাব্যাংশ ভারতচন্দ্রের নামে চলিয়া আসিতেছে এঁগীল 
প্রকৃত পক্ষে ভারতচন্দ্রের রচিত কনা এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

১ নদীয়া কালেন্টরীর ২০৩৩৭ সংখ্যক তায়দাদ দ্রস্টব্য। 

২ সুকুমার সেন-_বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ! ২য় সং। ১ম খণ্ড। পর ৮৩৬]। 
৩ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধা-_ভারতচন্দ্রু ও ভূরসূট রাজবংশ [বঙ্গীয় সাহত্য পরিষং 

পান্তকা। ৪৮ ভাগ। ৪র্ঘথ সং। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ]। 

৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত--কবিবর *ভারতচন্দ্র রায়গৃণাকরের জীবন বাত্তান্ত [১২৬২ 

বঙ্গাব্দ ]। 

৫ রহস্য সন্দর্ভ | প্রথম পর্্ব। নবম খণ্ড । সংবং ১৯২০। পৃঃ ১৩৯]। 



॥ ৩॥ কবি-জীবনী 
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী সব্বপ্রথম সংগ্রহ করেন গস্ত-কবি 

ঈশ্বরচন্দ্র [১]। কাঁব-রচিত '“সত্যপীরের কথা' হইতে তাঁহার সম্বন্ধে 

জানা যায়- 

ভর়ঙ্ঞজ-অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদা ভাবে হতকংস, ভূরসূটে বসাতি। 

নরেন্দ্র রায়ের সৃত, ভারতভারতাঁষুত, ফুলের মুখটি [২] খ্যাত, দ্বিজপদে 

সমতি॥ 

দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম, তাহে আঁধকারী রাম, রামচন্দ্র মুূনসণী। 

ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসাঁ॥ 

সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পতি, তেমাতি করিয়া গাঁতি, না করিও 

দৃষণা॥ 

গোম্তীর সাহত তাঁয়, হার হোন বরদায়, ব্লত-কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥ 

বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার মধ্যে অবস্থিত পেড়ে 

[ €পাশ্ডুয়া] গ্রামাটই ভারতচন্দ্ের জল্মভূমি। কাঁলকাতা হইতে এই 

গ্রামের দূরত্ব মান কুঁড়ি মাইল। হাওড়া-আমতা লাইট-রেলওয়ের মূন্সীরহাট 

স্টেশন হইতে চার মাইল পশ্চিম দিকে গেলেই এই গ্রাম পড়ে। ভবানীপুর, 

গাজীপুর, নওয়াপাড়া, তাজপুর, সারদা নামক অন্য গ্রামগুলিও হাওড়া জেলায় 

আমতা থানার অন্তর্গত। ভূরসূট পরগ্ণণার আঁধকাংশই বর্তমানে হাওড়া 
জেলার আমতা থানার উত্তরাংশের অন্তর্গত, বাকী অংশ আমতা থানার সংলগ্ন 

হুগলা জেলার মধ্যে পড়ে [৩]। 

পূর্বে ভূরস্ট গৌড় রাম্ট্রের অন্তর্গত ছিল। শ্রীধরাচাোর ন্যায়- 

কন্দলী'-৪1-তে ভট্ট ভবদেব-[ আবিভর্পবকাল ১০২৫-১১৫০ খই মধ্যে |- 

এর শিলালাঁপতে, ও কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্ড্রোদয়' [ ৫ ] নাটকে, ভূরসুটের উল্লেখ 

আছে। নাম দৌখিয়া মনে হয়, উক্ত স্ছানে শ্রেচ্ঠী-দগের বসবাস ছিল। হাওড়া 

জেলার অস্তভুক্তি হওয়ার পৃর্ে পেড়ো গ্রাম বদ্ধমান ও হগলাীর অস্তভূক্তি 



কাঁব-জনবনী 5৩ 
ছিল £৬7। ভুরসডে পরগণা সোলিমানঝাদ সরকারের অভগতি ছিল ৭71 

ভূরস্মটের পরব্ব-রুগ ভুরিশ্রেছ্ঠিক, ভূরিশ্রেন্ঠী, ভুরিসৃদ্টি এবং পেঁড়োর 
পূর্ব-রুপ পাশ্ডুয়া। এস্থলে লক্ষ্যণীর যে, এই পাশ্ডুয়া | ১ পেড়েঃ 

নামান্তর “পাররাধানগর' ] কলিকাতা হাওড়া স্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দরে 

ঈষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রধান শাখায় অবাঁস্ছুত 'পাণ্ডুয়া' স্টেশন নহে । পেড়ো ও 

বসন্তপুর দুইটি পাশাপাঁশ পৃথক গ্রাম। আন্দুল-মোঁড়ি, ঝাঁপড়দা-মাকড়দা, 
কাশীপুর-বরাহনগর প্রভাতির মত কোন এক সময়ে ভাষায় জোড়কলম হইয়া 

'পেণড়ো-বসম্তপুর' হইয়া গিয়া থাকবে । 'পেখড়ো-বসম্তপূর' বলিয়া বেখাও 
কোন একটি বিশেষ গ্রার্মের আস্তত্ব নাই। 

ভূরস্্ট রাজবংশের সাঁহত অনেক কিংবদন্তী 'বিজাড়ত হইয়া আছে। 

এই রাজবংশের সম্পূর্ণ নির্ভুল একটি বংশতালিকা সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। 

বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রূপ বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ন্গেন্দ্র নাথ বস্ 

সম্পাঁদত পবশ্বকোষ [৪র্থ খণ্ড । পৃঃ ৩৩৬] এবং বিধুড়ুষণ ভট্াচার্য 

প্রণীত বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" গ্রন্থে ভুরসুট রাজবংশের যে-তালকা পাওয়া 

যায়, তাহার মধ্যে প্রমাদ প্রচুর। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা ও 

বিচার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য £৮]। সমগ্র ভূরসট রাজবংশের 

আলোচনা করা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর । শোনা যায়, চতুরানন মহানিয়োশণ, 

এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের আঁদপুরুষ। 'মহানিয়োগণ" পাঠান রাজত্বে রাষ্ট্রীয় পদ- 

ময্ঠাদাজ্ঞাপক উপাঁধ বিশেষ। খশিজ্টীয় চতুদ্দশ শতকের (2) প্রথম দিকে 

1তাঁন এই বংশের প্রাতিষ্ঞা করেন। চতুরাননের একমান্র কন্যা তারা দেবীর পারিণয় 

হয় নৃসিংহ মুখোঁটির বংশাবতংস সদানন্দ-(শতানন্দ)-এর সাঁহত। এই রাজ- 

বংশের ভূরসুট পরগণায় তিনটি গড় ছিল--ভবাননপুর, পান্ডুয়া ও দোগা ছিয়াতে। 

সঙ্গানন্দ-তারার পুত্র রাজা কৃষ্ণ রায়। রাজা কৃষ্ণ রায়ের বংশধরগণের সাকিম 

বসম্তপুর। এই বংশের অন্যতম বংশধর রাজা প্রতাপনারায়ণ [রাজত্বকাল 

আনুমানিক ১৬৫২-৮৪ খুঃ]1 ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রতাপনারায়ণের উল্লেখ 

আছে--যে বংশে প্রতাপনারায়ণ'। রামদাস আদকের 'অনাদ্যমঙ্গল'-[ রচনাকাল 

১৬৬২ খুশঃ 1-এ, প্রতাপনারায়ণের সভাসদ পণ্ডিত ভরত মাল্লকের চন্দ্ুপ্রভা, 

[ রচনাসমাপ্তকাল ১৫৯৭ শকাব্দ - ১৬৭৫ খনঃ], 'রঘুুটশীকা' 'মেঘদূতটাকা" 
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ইত্যাঁদ গ্রন্থে রাজা প্রতাপনারায়ণের উল্লেখ আছে। হাওড়া, হুগলী, বদ্ধমান 

জেলার নানা চ্ছানে রাজা প্রতাপনারায়ণের প্রদত্ত দেবোর্তর কিংবা ব্রদ্দোত্তর ভূঁম 

অনেকে আজও ভোগ কারতেছেন। রাজবংশের দ্বিতীয় শাখা বাস কাঁরতেন 

পান্ডুয়াতে। এই গড়ের আঁধকারী ছিলেন রাজা কৃষকরায়ের দ্বিতীয় পুত্র (2) 

মহেন্দ্র রায়।' ভারতচন্দ্র রাজবংশের এই শাখাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। 

দোগাছিয়ার গড়ের মাঁলক ছিলেন রাজা কৃষ্করায়ের তৃতীয় পুর্ন মুকুট রায়। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় গড়ের আঁধকারী-গণ সমগ্র রাজ্যের দুই আনা কারয়া 

অংর্শীদার ছিলেন। 

ভারতচন্দ্র তাঁহার বংশ পাঁরচয় দিতে গিয়া কেবল চারিজন পূর্বপুরুষের 

নাম উল্লেখ কারয়াছিলেন-_নৃসিংহ [ফুলের মুখটি নৃঁসংহের অংশ তায়], 

প্রতাপনারায়ণ [যে বংশে প্রতাপনারায়ণ], ভূপাঁত রায় ['ভরদ্বাজ-অবতংস 

ভূপাঁত রায়ের বংশ'] এবং নরেন্দ্র রায় [নরেন্দ্র রায়ের সৃত”]। 'রায়বাঘনী, 

রাণী ভবশঙ্করী কিংবা রাজা রুদদ্রনারায়ণের নাম ভারতচন্দ্রের রচনায় কোথাও 

নাই। ইহা হইতে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, রায়বাঘনীর কাহনী প্রবল 

জনশ্রযুতির উপর প্রাতিষ্ঠিত কিংবা ইহার পশ্চাতে কোন এীতিহাঁসক সত্য আছে 

কিনা। পূর্বপুরুষ ঈদৃশ প্রখ্যাত হইলে ভারতচন্দ্র প্রতাপনারায়ণ ও ভূপাতি 

রায়ের সাহত কোন না কোন স্ছলে নিশ্চয় ইশহাদিগের নাম করিতেন। প্রকৃষ্ট 

প্রমাণ না পাওয়া প্ন্তি এ সম্বন্ধে কোন কিছ নিশ্চিত কারয়া বলা যায় না। 

শ্রীযুক্ত দঁনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন কুলপঞ্জী বিচার করিয়া একাঁট 

পাথর [৯ পাঠকে অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক বাঁলয়া বিবেচনা করিয়াছেন। 

উক্ত কুলপাঞ্জকার নিম্নোদ্ধত অংশগ্ীল হইতে ভূরসুট রাজবংশের বংশধর- 

গণের পাঁরচয় পাওয়া যাইবে-_ 

“[ মুরার-সৃত] মদন ভট্রাচার্যস্য (2ওঝা) অকৃতী, তৎসূত 

রাঘবকাকুস্ছৌ। কাকুস্ছস্য কুকম্ণা কুলাভাবঃ, তৎসূতাঃ শ্রীধর- প্রীহারি- 

কৌতুককাঃ। শ্রীহার-রায়স্য [সুতো] সদানন্দ-বৈদ্যনাথৌ। সদানন্দ- 

সত কৃষকরায় রাজা খ্যাতি। 

রাজা কৃষ্করায়, তৎসূতাঃ বসম্তরায়-মহেন্দ্ররায়-মুকুটরায়-দক্ষিণরায়- 

রামরায়-দুর্গাদাসরায়-নারায়ণরায়াঃ। বস্সুম্তরায়-সুূত গোপালরায় তৎসূত, 
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রাজা দর্পনারায়ণ, তৎসুত উদয়ঘারায়ণ প্রভীতি। তংসূতাঃ রাজা প্রতাপ- 

নারায়ণ- ১০ ;-রমাবল্লভ-যাদব-রঘুনাথাসংহ-অমরাসংহরায়ণ্চ। প্রতাপ- 

নারায়ণ-সৃত শিবনারায়ণ তৎসূত নরনারায়ণ তৎসতৌ লছাীর (লছমণী ?) 

নারায়ণ-হীরারামৌ। লছরীনারায়ণসূতৌ 'রামনারায়ণ-রূপনারা- 

মণৌ [১১]। সাং বসম্তপুর। 

রাজা কৃষ্ণরায়ের দ্বিতীয় পুত্র (?) মহেন্দ্ররায়, তৎসূত গোপারায়, 

তৎসূতাঃ ভূপাতিরায়- ১২ 1-শ্যাম-জগজ্জীবন-প্রাণবল্লভ-নরোত্তম-জনাদ্দন- 
মধ্সূদনাঃ। ভূপাঁতরায়-সূতাঃ সদাঁশব-চাকু-রাজবল্লভ-কশোর-কন্দর্প- 
বাণেশ্বরাঃ। সদাশব-সৃতাঃ নরেন্দ্র-বংশী-কাশী-রাঁসক-শুকদেবাঃ | নরেন্দ্র 

সুতাঃ চতুর্ভুজ-অজ্জর্ন-দয়ারাম-ভারতচরণাঃ। সাং পাশ্ডুয়া ভূরসন্টর। 

মূকুটরায়, তৎসূত রূপরায়, তৎসতাঃ জগদ্বল্লভ-চন্দ্রশেখর-নীলকণ্ঠ- 

চিন্তামাঁণকাঃ, জগদ্বল্লভ-সৃতৌ 'শিবচরণ-শ্যামচরণৌ। িবচরণ-সুতো 

বীরেশ্বর-নকুড়ৌ [১৩]। নকুড়-সত বলভদ্র, তৎসতো ভবানীশঙ্কর- 

রামরামরায়ৌ। সাং দোগাছ্যা।” 

ভারতচন্দ্রের রচনা [ 'অন্নদামঙ্গল' ] হইতে জানা যায় যে, কবির তিন পত্র 

ছিল-_পরাক্ষিত, রামতনু ও ভগ্গবান। বেদন কোন গ্রন্থে [১৪] কবির চার 

পুত্রের কথা বলা হইয়াছে--পরাক্ষিত, ভাগবত, রামতন ও ভগবান। কিস্তু 

ইহা যথার্থ নহে। 'নাগম্টক” রচনা কালে [১৭৪৫-৫০ খুঃ মধ্যে] কবির 

এক পত্র জল্মিয়াছে [ ণপতা বৃদ্ধঃ পূত্রঃ শিশু] । 'অন্নদামঙ্গল' কবির পরিণত 

বয়সের রচনা [১৭৫২ খ:ীঃ] সুতরাং কবিপ্রদত্ত পাত্রসংখ্যা অন্রান্তই হওয়া 
উচিত। কাব ১৭৬০ খ:নজ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, এই হিসাব ধাঁরলেও 

“ভাগবত কিরুপে দ্বিতীয় পুন হয়, বুঝা যায় না। ভাগবত" কি 'ভগবান'- 

এরই নামাস্তর ? 

পরবত্তরঁ পৃম্ঠাতে একটি বংশলতা প্রদত্ত হইল। কাঁবর বর্তমান বংশধর 

যুগলের নাম এস্থলে সংযুক্ত করিয়া বংশাবলাঁটিকে বথাসস্তব সম্পূর্ণ কারবার 

চেম্টা করা হইয়াছে। 
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ভুরস্উ রাজবংশ | সাকিম--পান্ডুয়া [খেড়ো 
' সদানন্দ রায় + তারা দেবা 

[নূসিংহের বংশধর] | [চতুরানন মহানিয়োগণীর একমান্ কন্যা ] 

০০০ রায় 

মহেচ্দু 

নাপা 
ডি. ২8, নর ূ 

ভূপতি শ্যাম জগজ্জীবন প্রাণবল্লভ নরোত্তম জনান্দন মধ্দসূদন 

সদাশিব চাকু. রাজবল্লভ কিশোর কন্দ্প বাণেশ্বর 

দি 
নি টিরিভী বংশ কাশী রাঁসক শুকদেব 

২৩ চাপ আস, খা সপ ৯০ পাস সপ পট 

| | | | 
চতুভুজি অজ্জঃন দয়ারাম ভারতচন্দ্র+ রাধা 
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কবি-জঈবন ১৭ 

নরেন্দ্র রায়ের চার“পূত্- চতুভূজি, অজ্জ্ুন, দয়ারাম ও ভারতচন্দ্র। কনিম্ঠ 

পুত্র ভারতচন্দ্রের নামকরণ লক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধেয় ভাঃ সুকুমার সেন একদা কথা- 

প্রসঙ্গে বাঁলয়াছিলেন যে, এই নামকরণ কাঁবর পিতামাতার পূরাণীপ্রয়তার 
পাঁরচায়ক। “ভারত, অর্থে মহাভারত। “ভারত' অর্থে 'ভারতব্* বীঝবার 
মত রাজনৌতিক চেতনা সে-যূগে সম্ভব ছল না। 'ভারতপুরাণ' 'ষা নাই ভারতে 

থাকে । জনরব যে, রাজা নরেন্দ্র রায়ের রাজস্ব প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল। 

ভারতচন্দ্রের জল্মকাল লইয়া মতভেদ বর্তমান। গুপ্ত কাবর 'লাখত 

জশবনীতে পাওয়া যায় - 

“ইনি (ভারতনন্দ্র) ১৬৩৪ শকে বাঙ্গালা ১১১৯ সালে মর্তলোকে 

জন্মগ্রহণ কাঁরয়া ১৬৮২ শকে বাঙ্গালা ১১৬৭ সালে ইহলোক হইতে 

অবসৃত হয়েন। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কাঁতিপয় প্রামাণ্য- 

লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যংকালে এঁ পৃস্তক ('সত্যপীরের কথা') 

প্ররচত হয়, তৎকালে কবির বয়স পণ্চদশ বৎসরের আঁধক হয় নাই।” 

'সত্যপণীরের কথা'-র “সনে রুদ্র চৌগনুণা” হইতে দুইটি সম্ভাব্য সন পাওয়া 

ষায়- ১১৪৪ | 'চৌগুণা' একন্র লইলে | এবং ১১৪৩ ['চৌ' ও গুণা' পৃথক 

লইলে ]। 'অজ্কস্য বামা গতি সূত্রের নিদ্দেশ অনুযায়ী গুপ্ত কাব ঈশ্বরচন্দ্র 

প্রমুখ অনেকে ভুল করিয়া ইহাকে ১১৩৪ সাল বাঁলয়াছেন। 'দ্বতীয় হিসাবে 

কাঁবর জল্মকাল হয় ১১৪৩--১৫৬-১১২৮ সাল [-১৭২১ খিঃ1 ও মৃত্যুকাল 

হয় ১১৬৭ সাল [-১৭৬০ খ:নঃ1 এবং জঈবৎকাল হয় মাত্র ১৭৬০--১৭২৯ 

খুঃ-৩৯ বংসর। কিন্তু 'নাগ্াম্টক' রচনাকালে কবির বয়স ছিল ৪০ বৎসর 

[ বয়শ্ত্তারংশত্তব সদপসি নীতং নৃপ ময়া']। সুতরাং উক্ত “সত্যপীরের 

কথা" রচনাকালঈন কবির বয়স ১৫ না হইয়া ২৫৩০ বৎসর হওয়াই সঙ্গত। 

এতদ্বযাতীত বদ্ধমানেশ কর্ভিচন্দ্রের রাজত্ব! ১৭০২-৪০ খুঃ ]-কালে ভারত- 

চন্দের পিতৃরাজ্য নাশ হয় এবং তৎকালে কবির বয়স ছিল ১৪ বংসর। 'দ্বিত+য় 

সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনার সময় কাঁবর পারস্য ভাষা শিক্ষা সাঙ্গ হইয়াছিল । 

সুতরাং ১১৪৩ সালে তাঁহার বয়্ঃক্রুম হয় ২৫1৩০ বৎসর এবং তদনুবায়ন 

৬ 



১৮ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 

জন্মকাল খুশচ্টীয় ১৮শ শতকের প্রথম দশকের শেষের দিকে [ ১৭০৫-১০ 
খু৭ঃ] হওয়াই উচিত ১৫)]। উপর্তু, বগর্ণঁর হাঙ্গামা সুরূ হয় ১৭৪২ 

খুপম্টাব্দে। সত্যনারায়ণের "দ্বিতীয় পাঁচালীর রচনাকাল ১১৩৪ সাল [-১৭২৭ 

খহটীঃ] ধরা হইলে ব্যবধান হয় মানত ১৫ বংসর [১৭৪২-১৭২৭ খুীঃ]। 

তু ইহা সম্ভব নহে। নাগাম্টক' রচনাকালে বগর্শর হাঙ্গামা চূড়ান্ত হইয়াছে 

এবং বদ্ধমানেশ তিলকচন্দ্র [আনুমানিক ১৭৪৪-৭০ খু৭ঃ] মূলাজোড়ে 

আঁধষ্ঠিত হইয়াছেন। সুতরাং নাগাম্টকের রচনাকাল ১৭৪৫-৫০ খম্টাব্দের 
মধ্যে হওয়া উচিত এবং তৎকালে কবি এক সন্তানের পিতা [ পপতা বৃদ্ধঃ পুনঃ 

ধশশুঃ অহহ নারী বিরাহণী']। আমাদগের বিবেচনায় “সনে রুদ্র চৌগুণা'-র 

অর্থে প্রথম হিসাবমত ১১৪৪ সালই হওয়া উচিত কারণ 'চৌ' ও 'গুণাঁকে 

পৃথক রাখিবার কোন হেতু দেখি না। 'অঙ্কস্য বামা গাতিঃ সত্রানুসারে কি 

কাঁরয়া ১১৩৪ সাল হয় বুঝা যায় না। কালজ্ঞাপক পদাটর সম্পূর্ণধশে সত্র- 

প্রয়োগ না হইবার কি যাঁক্ত থাকিতে পারে গ্যপ্তকবির প্রামাণ্য লোকের 

প্রমূখাৎ, প্রাপ্ত ১৫ বৎসর যে যথার্থ নহে, ইহা সহজেই অনুমেয় । রায়গুণাকরের 

জল্মকাল খজ্পীয় অস্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হওয়াই য্যক্তিসঙ্গত। 

ভারতচন্দ্রের িতৃরাজ্যনাশ বিষয়ে একাধিক জনশ্রুতি আছে। প্রথম 

জনশ্রুতি! ১৬) অনুসারে জানা যায় যে, আঁধকার ভুক্ত ভীম সংন্রাম্ত কোন 

রায়ের ১৭1 জননী মহারাণী শ্রীমতী বিষুকুমারীকে কট্বাক্য প্রয়োগ করেন। 

কীর্তিচন্দ্র তখন শিশু ছিলেন। অপমানিতা রাণী 'বিষ্ুকুমারীর আদেশে আলম- 

চন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ দশ সহম্্র সৈন্য লইয়া বলপূ্বক 

'ভবানীপুরের গড়' ও 'পেখড়োর গড়' আঁধকার কাঁরয়া প্রাতশোধ লইল। অপর 

জনশ্রাতিতে [১৮] জানা যায় যে, ভূরসুট রাজ্যের মূল শাখার তদানণম্তন রাজা 

লছমননারায়ণ- [ লছণীরনারায়ণ ]-এর সাহত কান্তচন্দ্রের সদ্ভাব ছিল না। 

কশীর্তচন্দ্র কয়েকবার লছমনারায়ণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু 

লছমীনারায়ণ অপূ্্ব বীরত্ব প্রদর্শন কারিয়া তাহা প্রতিহত করেন। তদবাঁধই 
কণীর্তিচন্দ্র ভুরসূট রাজ্য জয় করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতোছলন। ভারত- 

চন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'-তে আছে-_“রাজবল্লভের কার্য কীর্তচন্দ্র নিল রাজ্য'। এই 



কবি-জাঁবন” ১৯ 

'রাজবল্লভ' ভারতচন্দ্রর পিতা নরেন্দ্র '্ায়ের পতৃব্য বাঁলয়া অনুমিত হইয়াছেন। 

মনে হয়, রাজবল্লভ জ্ঞাতিশত্রুতার বশবত্তর্ণ হইয়া কীর্ভিচন্দ্রের সহায়ক হন। 

তাহারই ফলে আন্মানিক ১৭২০ খুশম্টাব্দে বদ্ধমানেশ কীর্তচন্দ্র ভূরসূউ 

আক্রমণ করিয়া ভবানীপুরের গড় আঁধকার করেন। ভূরসুট রাজ্যের অন্তভূক্ত 

পাণ্ডুয়াও কীণীর্তিচন্দ্ের রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেন বলেন যে, এই 

'রাজবল্লভ' মহারাজ কীর্ত চন্দ্রের দেওয়ান, ভারতচন্দ্রের জ্কাতি নহে । দেওয়ান 

রাজবল্লভের চন্লান্তে ভারতের পতৃরাজ্য নাশ হয়। রাজবল্লভ-কীর্ভিচন্দ্র সম্বন্ধে 

একটি এ্রীতহাসিক ছড়াও পাওয়া গিয়াছে! ৯৯।। কীর্তচন্দ্র ১১১৯ সালে 

ভূরসূট আঁধকার করেন। ইহার প্রমাণ গড় ভবানপুরের দেবোত্তর সম্পাস্তর 

বিবরণীতে আছে। কীর্চন্দ্র দোগাছয়াও গ্রাস কারয়াছলেন। ২০]। 

এই সময় ভারতচন্দ্র নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে সধীক্ষপ্তসার ব্যাকরণ ও 

আঁভধান শিক্ষা কারতোঁছলেন। চতুদ্দশ বংসর বয়সে উভয়াবষয়ে পারঙ্গম 

কেশরকুনী আচার্যাদগের একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর ভ্রাতৃবর্গের 

সাহত সংস্কৃত বিদ্যাশক্ষাব্যাপার লইয়া মনোমালিন্যবশতঃ ভারতচন্দ্র হুগলী 

জেলার অস্তপাতা বাঁশবোঁড়য়ার পশ্চিমে [ বর্তমান ব্যাণ্ডেল স্টেশনের নিকট ] 

অবাশ্ছিত দেবানন্দপুর গ্রামবাসন কায়স্থকুলাতিলক * রামচন্দ্র দত্তরায় মুন্সী [২৯] 

মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া অর্থকরাঁ ফারসীভাষা শিক্ষা কারতে আরম্ভ করেন। 

ইন্হার বাটীতেই সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষ্যে ব্রিপদী ও চৌপদীছন্দ যুক্ত 

“সত্যপীরের কথা যুগল রচিত হয়। ন্রিপদী ছন্দে রচিত সত্যপীরের 

রচিত হয়। ফারসা ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। 

এই সময়ে নরেন্দ্র রায় বদ্ধমানেশের নিকট হইতে ক জাঁম ইজারা লন। 

পিতা ও অগ্রজগণের মতানুযায়ী ভারতচন্দ্র কিছ্যাদন বদ্ধমানে গিয়া উক্ত জাম 

সম্বন্ধে মোক্তার করেন। পরে করপ্রেরণে অপারগ্তাবশতঃ বদ্ধমানেশ উক্ত 

জাম খাসভুক্ত করিয়া লন এবং নানা চন্রান্তে পাঁড়য়া ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হন। 

সৌভাগ্যবশতঃ কারাধ্যক্ষের অন্কম্পায় একরাত্রে কবি রঘুনাথ নামক ভূত্যের 

সাহত বদ্ধমান হইতে পলায়ন কাঁরয়া মহারাম্ট্রের আঁধকারতভৃক্ত কটকে সুবেদার 



২০ রায়গুণাকর ভারতচন্দু 

শিবভট্রের আশ্রক্ন গ্রহণ করেন। তাঁহারই কৃপায় কাব ও তদ্ভৃত্য গেরুয়াবাস 

পাঁরধান কয়া মীন গোঁসাই' ও 'বাসুদেব' রূপে শ্রীশঙ্করাচাষেরি মঠে 

নরুদ্ধেগে বাস করিতে থাকেন। কিছ্যাদন পর ভারতচন্দ্র বৈফবাঁদগের সহিত 

বৃন্দাবনদর্শন মানসে পদন্রজে হগলীজেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃফনগরে 

উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কবির শ্যালপাঁতির বাণ 'ছিল। ভূত্য রঘূনাথ 

গোপনে তাঁহাকে ভারত্রচন্দ্রের উপস্থিতি জ্ঞাপন কাঁরলে *গোপীনাথ জাীঁউর 

মন্দিরে 'মনোহরসাহ+' সঙ্কীর্তন শ্রবণরত উদাসী ভারতচন্দ্রকে গোরক ত্যাগ 

কাঁরয়া গৃহবেশ ধারণ করিতে হয় এবং কিছাদন পরে শ্যালীপাঁত [নাম 
ক ছিল জানিবার উপায় নাই] ভভ্রাচার্যা মহাশয়ের সাঁহত শ্বশুর নরোস্তম 

আচার্যের নিবাসে 'দ্বিতাঁয় বার পদার্পণ করিতে হয় [২২]। অনম্তর ভারতচন্দ্র 

উপাজ্জজন আঁভিলাষে ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসী গভণমেন্টের দেওয়ান 

সুবিখ্যাত *ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 1 ২৩1 শরণাগত হন কস্তু চৌধুরী মহাশয়ের 

জাত্গত কোন অপবাদ থাকাতে ওলন্দাজ গভর্ণমেন্টের দেওয়ান “রামেশ্বর 

মুখোপাধ্যায়ের গোন্দল পাড়াস্থ গৃহে বাস কারতে থাকেন [২৪]। চোধুরী 

মহাশয় কাবর সাঁহত স্বীয় বন্ধ; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আলাপ করাইয়া দেন। 

মহারাজ কাবকে ৪০২ টাকা বেতনে সভাকবি পদে নিষুক্ত করেন এবং কাবির 

রচনায় মুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুণাকর' উপাধিতে ভূষত করেন। ১৭৪৯ 

খুম্টাব্দের একাঁট দলিলে [নদীয়া কালেক্ঈরীর তায়দাদ্ নং ২০৩৩৭] 

ভারতচন্দ্রের নামের সহিত এই উপাঁধর উল্লেখ করা হইয়াছে। এইর্পে 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদা ভারতচন্দ্রের পাঁর্থব জীবন রক্ষা কারয়া ছিলেন। 

প্রাতদানে ভারতচন্দ্রও স্বীয় রচনায় আশ্রতপালক কৃষণচন্দ্রকে অমর জাঁবন 

দান কাঁরয়া গিয়াছেন। 

কৃষচন্দ্র কাঁবকে বসতবাটীর নিমিত্ত ১০০ শত টাকা এবং বার্ষক ৬০০, 

শত টাকা রাজস্ব 'নীর্্দস্ট কাঁরয়া মূলাজোড় ইজারা 'দয়াছিলেন। সভার্য 

ভারতচন্দ্র অতঃপর মুূলাজোড়ে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে [১৭৪২ 

খনীঃ] রাঢদেশে বগাঁর হাঙ্গামা হওয়াতে বদ্ধমানেশ তিলকচন্দ্রের জননী 

পলাইয়া আনিয়া মৃূলাজোড়ের পূর্্ব-দক্ষিণে অবস্থিত কাউগাছি নামক হ্যানে 
বাস করেন এবং স্বাঁয় কম্মচারণ রামদেব নাগের নামে কৃফচন্দ্রের নিকট হইতে 
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আনওরপুরের অন্তর্গত গুস্তে নামক গ্রামে ১০৫ বিঘা এবং মূলাজোড়ে ১৬ 

বিঘা জমি নিঃসত্তব বরক্মব্রূপে কবিকে দান করেন। কবির কিন্তু গ্রামস্থ ব্যাক্ত- 

বঙ্গের আগ্রহাতিশয্যে মূলাজোড় ত্যাগ করা হইল না। পত্তনিদার রামদেব 

[ বা রামচন্দ্র নাগের অত্যাচারে উদ্ধান্ত কাব 'নাগাম্টকম. কাব্যযোগে মহারাজের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন-_ 

শ্রীকৃষচন্দ্রন্পপারিষদঃ সুুকম্ম? নাগামন্টকং ভাত ভারতচন্দুশম্মা। 

এভজনো ভবাঁত যো মাণমল্্রবম্মা, তং তারয়েৎ সপাঁদ নাগভয়াৎ সুধম্মাঁ॥ 

মহারাজের হস্তক্ষেপের ফলে নাগের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। 

ভারতচন্দ্রের তিনপূত্র পরীক্ষিত, রামতনু ও ভগবান। 

ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণা দয়া কর, পরীক্ষিত তনু ভগবানে। 

_মজ;ন্দারের স্বগষান্রা 

কাব-প্রিয়ার নাম ছিল রাধা । এই বিষয়েও মতভেদ বর্তমান। অনেকে 

'রাধানাথ' অর্থে কোন এক অজ্ঞাত-পাঁরিচয় বাক্তির উল্লেখ করেন, আবার 

অনেকে 'রাধানাথ' অর্থে কৃফচন্দ্রকে বুঝেন-- 

“ইশ্হার (ভারতচন্দ্রের) সমকালে রাধানাথ নামক এক ব্যাক্ত বর্তমান 

ছিলেন। সে বাক্ত কে, কোথায় বসতি তাহা জানিবার উপায় নাই ২৫1” 

“রাধানাথ কৃষচন্দ্রের রাসনাম। কেহ কেহ বলেন, ভারতচন্দ্রের পঃন্রের 

নাম তাহা ভুল! ২৬]।” 

“রাধানাথ নামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেই বুঝাইতেছে। ২৭11” 

আমাঁদগ্ের বক্তব্য হইতেছে, নিম্নোক্ত কাব্যাংশষুগল হইতে 'রাধানাথ' 

অর্থে ভারতচন্দ্রকেই পাইতে ছি-_ 

রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্বরা, কালের কাঁমনী কালী করুণাসাগরা গো॥ 

_সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ 

রাধানাথ তব দাস, পূরাও মনের আশ, তবে ধাঁণচন্র ধণে তর গো॥ 

_শবাববাহের মন্ত্রণা 

'রাধানাথ' শব্দটি যুক্ত হইতেছে এই দুহাঁটি গানের ভাঁণতায়। অন্নদামঙ্গলের 

সমস্ত গানের ভাঁণতায় কাঁব আপনার নাম যুক্ত কাঁরয়াছেন। এই দুইটি 
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গানের ভণিতায় কাব 'রাধানাথ' অর্থে কৃষচন্দ্রের নাম কেন যুক্ত কারতে 

যাইবেন, তাহার কোন ফৃক্তিসঙ্গত কারণ খঁজয়া পাওয়া যায় না। তাহা 

ছাড়া, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক কবি স্তীর নামেও আত্মপরিচয় দিতেন। 

জয়দেব কবি 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চন্রবস্তরণ নামে আত্মপ্রকাশ করিতেন, 

'হরগোরামঙ্গল-এর কাব মধুসূদন চক্রবত্তাঁ [১৮৬০ খটজ্টাব্দের পূর্বে 

স্শবংকাল | স্বীয় কাবো দ্বিজ মধ্, 'দ্বিজ মধুসূদন, কবি মধু, মনল্লিকানাথ, 

দিজ মল্লিকানাথ নামে আপনার পাঁরচয় 'দয়াছেন।. কাঁবপত্নীর নাম ছিল 

শাল্লিকা। বর্তমান শতাব্দীতেও অনুরূপ আত্মপরিচয় দান দুললভ 

নহে! ২৮]। ভারতচন্দ্ও অন্নদামঙ্গলের দুইটি গানে স্ত্রীর নামের সাহত 
আপনাকে যুক্ত কারিয়াছেন। 

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ১৬৮২ একে [5১৭৬০ খিম্টাব্দে] মাত্র ৪৮ (2) 

বসর বরসে বহুমূন্ত রোগে জীবলীলা সংবরণ করেন। শোনা বায়, রোগের 

সুতপাত হয় বহুমূত্রে, পরে উহা ভস্মক রোগে পাঁরণত হইয়াছিল। 

পেখড়ো ও গড়ভবানীপুরে ভরসুট রাজবংশের ঝকীর্তকিলাপ আজও 

ছু কিছ বর্তমান। গড়ভবানপুর ও পেখড়োর 'গড়ের' বিশেষ কোন হু 

পাওয়া যায় না। ভবানপুরে 'রাজার ঘাট" 'ফুলপুকুর" 'জলহরি' প্রভাতি 

পুজ্কাঁরণীর আস্তত্ব বর্তমানে বৎসামান্য। ভবানীপুর বাজারের কাছে মাঠের 

মধো রাজাঁদগের প্রাতীষ্ঠিত একটি সুবিরাট মান্দরের ভগ্নাবশেষ দোৌখিতে 

পাওয়া যায় - ইহার চূড়াদেশাট আজিও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান ২৯]। উত্ত 

বাজারের পশ্চাতে অবাস্থিত শিবালঙ্গ মার্ত প্রাতাজ্ঠিত মাঁণনাথের মন্দিরের 

কারাঁশল্প যথার্থই স্ন্দর। মন্দিরের উপরে আনপুণ হস্তালাঁপতে লেখা 

আছে -"শ্রী ভগবতঃ রামঃ। শুভমস্ত্র শকাব্দা। দেব-নারায়ণ। ১৩০৬ ২১ 

শ্রাবণ" । এই দেবনারায়ণ রাজা কৃষ্ণরায়ের পত্র বালয়া আভাহত হইয়া থাকেন। 

একমান্র 'রায়বাঘনৰ' গ্রল্থ-ধৃত বংশাবলন ব্যতত কোথাও দেবনারায়ণের উল্লেখ 

পাওয়া যায় না। মন্দিরের বর্তমান সংস্কৃত-রূপ দৌঁখয়াও ইহাকে ১৩০৬ 

শকাব্দ স্থান দিতে দ্বিধা বোধ হয়। স্থানীয় আধবাসীদগের নিকট এই সকল 

স্থান আত পাঁরাঁচিত।! ৩০৪। 

পান্ডুয়া [পড়ো] ভারতচন্দ্রের শৈশবের শিশৃশব্যা, কৃষ্ণনগর 
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“যৌবনের উপবন” এবং মূলাজোউ, [শ্যামনগর] 'বাদ্ববক্যের বারাণস৭। 
পেশ্ড়োতে 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শিক্ষা প্রাতষ্ঠান'! ৩১] এবং মূলাজোড়ে 

'ভারতচন্দ্র পাঠাগার' ! স্থাপিত ১৯০৬ খঃ] কাঁবর নামের সাঁহত জন- 

সাধারণের পাঁরিচয় করাইয়া দিতেছে । পেপ্ড়োতে ভারতচন্দ্ের জল্মাভটা ও 

মূলাজোড়ে বাস্তুভিটা বর্তমানে পরহস্তগত। ভারতচন্দ্রের বর্তমান বংশধরগণ 

মূলাজোড়ে বাস করেন না। 

বর্তমানে পেদড়োতে ভারতচন্দ্র-স্মতমান্দর 'িম্মাণের চেস্টা চাঁলতেছে। 

এই মন্দির নিম্মা্ণ ইত্যাঁদর কথা প্রথম উঠিয়াছল ১৯২৮ খাঁম্টাব্দে হাওড়া 

জেলার অন্তর্গত মাজু গ্রামে অনুন্ঠিত বঙ্গীয় সাহত্য সাম্মলনের অল্টাদশ 

আঁধবেশনে ৩২1। দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র দত্ত মুন্সীর বাসস্থানের উপর 

ভারতচন্দ্রের একটি স্মৃতিন্তন্ত স্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে দুইটি মম্সর ফলক 

আছে। প্রথমাটতে লেখা আছে._“কাঁব গ্ণাকর ভারতনন্দ্র রায় এই ভবনে 

পারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন ও ১১৩৪ সালে (০) প্রথম বাংলা কাঁবতা রচনা 

করেন। হুগলী জেলা বোর্ড। শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্তের সৌজন্যে দেবানন্দপুর 1৮ 

দ্বিতীয় ফলকাঁটিতে ভারতচন্দ্র রাঁচত 'দেবের আনন্দধাম- ইত্যাঁদ' সত্যপীরের 

কথান্তর্গত ছন্রযুগল উৎকাঁলত হইয়াছে । চন্দননগরেও অনুরূপ স্মৃতিফলক 

স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। চন্দননগরে কাঁবর নামে একাঁট পথের নামকরণও। 
করা হইয়াছে। পথাঁটর নাম-- 'কবি ভারতনন্দ্র রাস্তা'। কৃষ্ণনগরে কবির স্মাতি- 

সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থার কথা শোন যায় নাই। 

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুস্ত-কবিবর “ভারতচন্দ্র রায়গ্ুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত [১২৬২ বঙ্গাব্দ] । 

২ দেবীবর ঘটক রাটীয় বাক্ষণগণকে নিবাস-গ্রামান্পারে ছাপ্পান্ন সংখাক গাঁঞশতে 

[বশভ্ত করেন। মেলের মধো ফুলিয়া, খড়দহনী, বল্লীভৰ, সব্বানন্দী প্রভাতি প্রীসিদ্ধ। ইহারা 

অনেকেই শত্রকলে পালটশ” অর্থাৎ পিতৃ, মাত ও শ্বশুরকুলে সমান ঘরে নিদ্দোষ আদান- 

প্রদান যুক্ত। ভূরসটের নামেও একটি গাঁঞন | ভঁরগাঞ্ী ! হইয়াছিল। 

৩ গোপালচন্দ্রে রায়-_কাঁৰ ডারতচন্দ্র রার গুণাকরের জল্মস্থান' [ ভারতবধ । ৩৮ 

বর্ষ। ১ম খণ্ড। & সং। কার্তক ১৩৫৭। পৃঃ ৩৬২-৬৫]। “ভারতচন্দ্রের স্মৃতি উৎসব'- 

[বিবরণশ-_ বৃগান্তর। ১৭-৩-১৯৫২ ]। 

৪ রচনাকাল ৯১৩ শক - ৯৯১ খ:খঃ 1 'গ্ধিকদশোত্তরনবশকান্দে ন্যার়কন্দলশ রচিতা। 

রাজশ্্রী পাণ্ডুদাসকায়ন্থযাচিত ভ্টন্রীধরেণেয়ং জমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশন্যায়কন্দলীটীকা' ]। 

নৈয়ারিক ভট্টশ্রীধর ভূরশ্রেম্ঠীপাঁত (7) পাশ্ডুদাসের রাজসভা অলঞ্কৃত কাঁরয়াছিলেন। 



২৪ রায়গণাকর ভারতচ 

& 'গোড়ং রাষ্মনৃত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী, ভূরিশ্রেম্ঠিকনামধাম প্রমং 

তক্রোন্তমো নঃ পিতা ।--( ২য় অজ্ক)। কৃষ্ণ মিশ্র চন্দোল্লরাজ কণর্ভিবর্মার সভাসদ ছিলেন। 

৬4:65 005 0506119] 9600017060 20 7795, 77০০], আট) 2 82৩6 

[99৮ ০0£ 130৮1215125 050500590 ০০ 90105210200 01625 2, 36081205 

808815862121 0109186) ৮০৮ 100 01787865785 10880521005 00116050225. &৮ 005 

৮56 178085 ৪8602 200. 008 ৯5150150910 039 17700£121% 181150101500 

৪৮ 18058) 011 07060 2 024 0 091005, 35 0170008] 09969 106105 

60 75 026 115815086 200 19086 ০৫6 006 24 787169%55, ৮5100 9590. 0 00296 

০0৮৩] 0008 ৪ ৮/৯৮. 110 7814 67271278180 (00৬ 10017]01), 800 20. 2829. 

1081188 00৮ (00৮ 9)858.00001) 2700. 01002115615 05055101760 2000 06 

ওক 78185185 ০ 2109815- 020 ৮06 5৮ ৪5 1822 ৩ 17০9£)15 00 ০78 
00115001586 ৮/1৮ 208176]5 981981560 টিটো 31022, [026 2062100006 06 

01৮৮ ০ 1310512809৭ 0960 £০%10£ 5068,0115 2100. 189 12007525176 20009010006 

16 (০ 21000067 00221056, 1006 11981591791 10115050002. 06 05127) 06108 30109 - 

12090 নিয়ো 09৮01 £008215 2) 78437 ৯9060 রা, ভি ])জযা। 95107 আ৪৪ 2 

1701060 01285৮ক6 0 00৬121) 10180501010 0৮৪ [051280), 98108, 

002, 18৮৩, ঢোাএ০লাহি। ছণেচেছ। 220 82872110595 55 0প22]ত ত 
11. 11. 00200551-362065110150206082666615, ল০াও, 00৮9৫ 2, 

1)1) 2৮27]. | 

৭ এই ভূরসুট (-781১০%/51) মহালের রাজস্ব ছিল ১৯,৬৮,৯৯০ 'দাম'। 14১50] 

4৯10001৮ (টািঞানেন 270৬0077582), 15 4271] 

৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পারষং পন্লিকা 1৪৮ ভাগওঘর্থ সংখ্যা।১৩৪৮ সাল। পঃ 

১৮৯-২০০]। প্রবাসী [ভাদ্র ১৩৫৯ সাল। পুঃ ৫৩৫-৩৯]। 

৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পথ নং ঢা এম ৩।৩৮/৭- ৮ পত্রসংখ্যা ৩১৫ খ। এই 

পৃথাঁটির লিপিকাল “১৭1৫ শকাব্দ ১৮ কার্তিক শানবার অর্থাৎ ১৭৮৩ খুপম্টাব্দ। 
পন্নসংখ্যা ৫৩২। 'লিপিকর দেবাপ্রসাদ শর্মা । 

১০ এই স্থলে পাথর পাঠ ভ্রমাত্মক। প্রতাপনারায়ণ রাজা কুষ্ণরায়-[ জল্মকাল খুখঃ ১৬ 

শতকের দ্বিতীয়পাদ |-এর প্রপৌন্র। কৃষ্ণ »দর্প (বসম্তপুরের পঠীথ। £ দক্ষিণ (জযভ্তশপৃরের 
পথ, আঁধকতর প্রামাণ্য) ১ উদয় ১ প্রতাপনারায়ণ। 

৯১৯ লছমননারায়ণের হরনারায়ণ নামে তৃতণয় পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। - 

১২ মতাস্তরে চতুরাননের দুই দৌঁহত্র- শ্রীমন্ত ও কৃষ্ণরায়। ভূপাঁত রায় শ্রীমন্ত রায়ের 

প্রপোন শ্রীমন্ত মহেন্দ্র গোপণ ১৯ভূপতি?। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভ্রাচার্যা মহাশয় এই 
ধারাটিকেই আঁধিকতর প্রামাণা বলিয়া অন্মান করেন। 

৯৩ 'শিবচরণের ঘনশ্যাম বলিয়া অপর এক পত্রের নাম পাওয়া যায়। 
১৪ লালমোহন বিদ্যানিধ সম্পাদিত 'সম্বন্ধনির্ণয়' [৪র্থ সং।১৩৪৮ বঙ্গাব্দ 

৬ষ্ঠ পারিশিষ্ট। ১ম-ওয় খণ্ড । পৃঃ ২৬]। 
১৫ দীনেশচন্দ্র ভ্রাচার্য-_'ভারতচন্দ্র ও ভূরসূট রাজবংশ' [বঙ্গীয় সাঁহত্য পারব 

পাঁরকা। ৪৮ ভাগ। ৪র্থ সং। ১৩৪৮ সাল] 'ভারতচন্দের জন্মাব্দ'। দীনেশচন্দু 



কবি-জবনণ ২৫ 

সেন "সনে রুদ্র চৌগুশা'-র অর্থে ১১৪৪ সালই ধর্ির়াছেন [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য! 

৮ম সং। পি ০৩৪ ]। 

শ্লীফূক্ত দশনেশচন্দ্র ভট্রাচার্যা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধীয় তাঁহার পূর্বমত পুনঃপরাক্ষণ ও 

সংশোধন পূর্বক পরবন্তশ প্রবন্ধে বঙ্গীয় সাহত্য পারষং পান্রকা।৫৯ ভাগ, ১৩৫৯ সাল।৩য়- 

৪র্থ সং।প্ঃ$ ৪৭-$৩ | 'ভারতচন্দের পঠদ্দশা'।] কবি-জীবনের ঘটনাপজণীর এইরূপ 
*ববৃতি 'দয়াছেন--(ক) জল্মাব্দ ১১১৩ সাল ₹ ১৭০৬ খুগঃ। গাপ্ত-কাঁব প্রোক্ত | জীবন- 

বৃত্তান্ত ।১২৬২ সাল ।পঃ ৩] ১৬৩৪ শক যথার্থ নহে কারণ প্রাচীন হস্তালপিতে '২* ও 

'৮'-এর রূপ ৩" ও ৪"এর ন্যায় হওয়াতে 'লাপকর-প্রমাদবশতঃ *১৬২৮ শক' ১৬৩৪ 

শক' হইয়া গিয়াছে। খে) “তরোয়ার বাহাদূর' কীর্তিচন্দ্র কর্তৃক ভূরসৃট আঁধকার ১১১৯ 

সাল - ১৭১২ খুঃ | সংবাদপ্রভাকর । ২৫ আধাঢ় । ১২৫৯ | সংখ্যা।]| (গ) মাতুলগ্হে 

গমন ১১২৩-২৪ সাল - ১৭১৬-১৭ খুীঃ। (ঘ) দেবানন্দপুরে স্থিতি ও পঠদ্দশা 

(সংস্কৃত ও ফারসী) ১১২৪-৪৪ সল- ১৭১৭-৩৭ খুঃ। রামচন্দ্র দত্ত মুনসী 

কামদেব দত্ত রায়ের প্রপৌন্ন। ইনি চাঁর বিঘা ভূমি 'লাখরাজশ পাইয়া গড়বাটী করেন 

| হুশলশ কালেক্টরীর তায়দাদ নং ৬০০২৭]। চৌপদশী ও ব্রিপদী সত্যনারায়ণ-পাঁচালী- 

দ্বয়ের রচনাকাল যথান্রমে ১১৪৩ (2) ও ১১৪৪-৪৫ সাল - ১৭৩৬ ও ১৭৩৭-৩৮ 

থু৭ঃ।  (উ) বদ্ধমানে মোক্তার ১১৪৫-৪৮ সাল - ১৭৩৮-৪১ খঃ। চে) বগাঁর 

হাঙ্গামার সূত্রপাত ১১৪৮ সাল - ১৭৪১-৪২ খঃ। (ছ) ভ্রমণকাল ১১৪৮-৫২ সাল 

-১৭৪১-৪৫ খুখঃ। জে) চন্দননগ্রে অবস্থান ১১৫২-৫৩ সাল - ১৭৪৫-৪৬ খুঃ 

এবং পরে কৃষ্ণনগরে আগমন ১১৫৩ সাল - ১৭৪৬ খুশঃ। (ঝা মূলাজোড়ে গৃহনিম্মাণ 

১১৫৬ সাল- ১৭৪৯ খহেঃ। কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত [১1৮।১১৫৬ সাল] এই ভূমির পরিচয়ে 

আছে-_“পং হাবোল শহরের মূলাজোড় শং বাস্ু দী ৩২/০' [ নদীয়া কালেক্টরীর তায়দাদ নং 

২০৩৩৭ ]) “গৃণাকর' উপাধির উল্লেখও এই সনন্দে আছে। (৪) নাগাম্টক-রচনাকাল 

১১৫৭ সাল - ১৭৫০ খুবঃ। (ট) অন্নদামঙ্গল-রচনাকাল ১১৫৯ চৈত্র ০১৭৫৩ খঃ। 

কবি আত্মপরিচয় 'দিয়াছেন-ব্যাকরণ আভিধান সাহিত্য নাটক, অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্দের 

অধ্যাপক'। অসম্ভব নয়, 'অধ্যাপক' কাব স্বয়ং চতুষ্পাঠ কয়া ছাযদিগকে শাস্ত শিক্ষা 

দয়া থাকিতেন। (ঠ) মৃত্যু ১১৬৭ সাল ১৭৬০ খুশিঃ। সুতরাং জীবংকাল হইতেছে 

১১১৩-৬৭ সাল [ ১৭০৬-৬০ খুপঃ ] ₹ ৫৪ বংসর! জানি না, 'এহ বাহ্য ক না'! 

১৬ ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত- কবিবর “ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জাবন বৃত্তান্ত [১২৬২ 

বঙ্গাব্দ ]। 

১৭ প্রায় সমস্ত বন্ধমান চাকলা এবং হুগলশ ও মীর্শদাবাদের কোন কোন পরগণা 

লইয়া বন্ধমান জমিদার ছিল। খ:শঃ ১৭শ শতাব্দীতে অব রায় নামক জনৈক কাপুর 

ক্ষত্রিয় পাঞ্জাব বদ্ধমান কোতোয়াল ও সন্নিকটস্থছ কোন কোন হ্ছানের চৌধুরী বা রাজস্ব 

গ্রাহক নিধ্ন্ত হন। হানই বর্ধমান রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাতা। ইহার পুত বাব, রায় 

বন্ধমান ও অপর গতনাঁট পরগাণার জামদার 'ছিলেন। বাবুরায়ের পদ্তর ঘনশ্যাম ও তৎপনত 



২৬ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ু 

কৃষরাম। শোভা সিংহের বিদ্রোহ হয় এই কৃফরামের আমলে । কৃফরামের পু জগংসাম। 

জগত্রামের পর তদীয় জোচ্ঠপুত্র কীর্তিচন্দ্র বন্ধমানেশ হন। ইনি ১৭২২ খাঁচ্টান্দে 

মার্শদকাঁল খাঁর সহিত বদ্ধমান জামদারীর বন্দোবস্ত করেন। বদ্ধমান জামদারীতে চাকলা 

হাবিলী সৌঁলমাবাদ, পাশ্ডুয়া, বোলিয়া, বেসন্দরী, ভুরসুট, তিনহাটট ও মুর্শিদাবাদ 

চাকলার মনোহর সাহ? প্রভৃতি ৫৭ট পরগণা অন্তভূক্তি হইয়া মোট ২০,৪৭,৫০১, টাকা 

সংশোধিত জমা বন্দোবস্ত হয়। [নাখলনাথ রায়-ম্ার্শদাবাদের ইতিহাস। ১৩০৯ 

বঙ্গাব্দ। পঃ ৪৯৩-৯১৪]। 

১৮ আশুতোষ ভট্াচার্যা- বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ! ২য় সং। ১৩৫৭ সাল। 

পৃঃ ৪১৩-১৪ ]। 

১৯ সূকূমার সেন --বাঙ্গালা সাহতোর ইতহাস 1 ২য় সং।১ম খন্ড (পৃঃ ৮৩৩ ]। 

২০ 'রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্র' দুম্টব্য। 

২১ দেবানন্দপুর বকুলতলার মুন্সীদগের আদিবাস ছিল বদ্ধমান নন্দখপুর। 

কামদেব দণ্তরায় এই বংশের আঁদপুর্ুষ। ইনি ১০০১ , হিজরী-১৫৯৪ খহীম্টাব্দে 

দেবানন্দপুরে বসাতি করেন এবং 'দল্লশ হইতে 'মুনৃসী" উপাঁধ প্রাপ্ত হন। এই উপাধি 
ছিল ব্যাক্তগত। রামচন্দ্র দত্তরায় মুন্সীর দুই পূত্রকেশবরাম ও হারারাম রায়। 

রামচন্দ্রের সময় হইতৈ এই "মুন্সী উপাধি বংশপরম্পরায় চলিয়া আসতেছে । এই 
বংশের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সখ (বর্তমানে ছোট আদালতের 

উাঁকল) মহাশয়ের নিকট রক্ষিত বংশকুলজীতে আছে--“রামচন্দ্র মুন্সী মহম্মদ সা 

বাদশাহের আমলে ১১৩৩ হিজরী-€0- ১৭২৬ খুীঃ তে “সূল্পী' আখাা প্রাপ্ত হন ও পরে 

কবি ভারতচন্দ্র রায়কে পারসা ও আরবী ভাষা শিক্ষা দেন।” 

২২ ভারতচন্দ্রের মাতৃকুল ও শ্বশুরবুললের বংশ পরিচয় অজ্ঞাত। 

২৩ চারুচন্দ্র রায়- ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী [প্রব্তক।৭ম বর্ধ।৬জ্৬ সং।আষাঢ় ১৩২৯ 

বঙ্গাব্দ || ইন্দ্ুনারায়ণ চৌধুরী রাঢ়ীয় 'পালাধ' শ্রোঘ্িয়। ইত্হার মূল বংশের কেহ 

বদামান নাই। 

২৪ হাঁরহর শে১- চন্দননগর পাঁরচয় 1! বসূমতাঁ । ৩য় বর্ষ । আষাঢ় ১৩৩১ সাল ।প্ঃ 

৩৫১।। বিংশ বঙ্গীয় সাহতা সামমলন-[ ৯ন্দননগর ৯-১১-১৩৪৩ 1-এর অভ্যর্থনা সাঁমাতর 

সভাপতি শ্রীযুক্ত শেঠ মহাশয়ের আভিভাষণ | পৃঃ ৬] দ্রম্টব্য। শেঠ মহাশয় আলোচনা- 

প্রসঙ্গে বলেন যে, ইন্দ্রনারায়ণের জাত্যপবাদ অসূয়াপরবশ আত্মীয়প্রদত্ত। বাঙ্গালা সাহত্য- 

ক্ষেত্রে ইন্দ্রনারায়ণের পঙ্ঠপোষকতা ও পরোক্ষ দান আবিসংবাদিত। এস্ছলে লক্ষণীয় যে, 

ভারতচন্দ্রের রচনায় ইন্দ্রনারায়ণ ও রামেশ্বরের নামের কোন উল্লেখ নাই। রামেশ্বরের এবং 
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটখর ভগ্মাবশেষের দুইটি চিন্র পাওয়া গিয়াছে [বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য 

সাম্মলনে শ্রীধৃক্ত শেঠ মহাশয়ের আভিভাষণ (পৃঃ ১২--) এবং 1767701 : 72৫5৫ £ 

£৮76561711 (1511) পুত ১৭৬ দ্রষ্টব্য ]। রামেশ্বরের আঁতাথশালার কোন ভগ্মাবশেষ 

নাই। 

২৫ মহেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়__বঙ্গভাষার ইতিহাস [১৯২৮ সংবং।পঃ ৪২]। 



কাব-জীবনী ২৭ 

২৬ ভারতচন্দের গ্রল্থাবল-_বঙ্গবাসী সংস্করণ [১২৯৩ সাল।পৃঃ ১০৬ টশকা]। 

২৭ ভারতচন্দ্ের গ্রন্থাবলী-_সাহিত্যপারষং সংস্করণ [১৩৫৬ সাল।পৃঃ ২২]। 
২৮ প্রখ্যাত টপ্পা গারক গোলাম নবী মিঞা স্তর নামেই সঙ্গীত জগতে সৃপারচিত 

-শোরী মিঞা । শোরী ছিলেন গোলাম নবীর স্ত্রী । প্রবাসৰ' প্রকাশিত মহাভারতের 

'গ্রম্থকারের উপসংহার'এ সম্পাদক অনুরূপ ভাবে স-পারবার ও স-সাকিম আত্মপারিচয় 

'দিয়াছেন। 

বোধগম্য হইবে 
সুধামাথা এই মহাভারতের কথা । 

ধারণ কাঁরয়া মনে যে রাখে সব্বথা॥ ৯১ ॥ 

রক্ষণ করে যে গ্রল্থ আপনার ঘরে। 

সফতনে কম্্ম অন্তে ভাক্ত কার পড়ে ॥১২॥ 

জল্ম জুল্ম হয় তার বৈকৃন্ঠে নিবাস। 

নীরোগ নিজ্জর অঙ্গ ভুল যমন্রাস [১৩ ॥ 

দান যজ্ঞ তীর্-ফল ভারতশ্রবণে। 

সমাপ্ত কিন গ্রল্থ শ্রীহরিচরণে ॥ ১৪ & 

নিম্লোদ্ধৃত শ্লোকাবলশীর আদ্যক্ষরগীল পর পর সাজাইয়া পাঁড়লেই 'বিষ়াঁট 

রাখুন চরণে মোরে দেব দামোদর । 

ইহা ভিন্ন আর কিছু নাহি মাগি বর॥ ১৫& 

শুণাকথা 'লাখলাম পাঁচালণ প্রবন্ধে । 

রসিক জনের পদ কাশদাস বন্দে ॥ ১৬॥ 

বৃণাপাঁণ মোরে আঁবর্ভতা যাঁর বশো। 

রক্ষণ করুন সবে সেই শ্রীনিবাসে ॥ ১৭ ॥ 

ভূতলে অপূর্ব কথা ব্যাস বিরচিল। 

নহাভারতের কথা সমাপ্ত হইল ॥ ১৮॥ 

১৯ গড়ভবানীপুবের দেবোত্তর সম্পা্ভর 'বিবরণী-[ তায়দাদ্ নং ৪৮০৭৫ ]-তে 

জ্ঞানা যায় যে, এই মন্দির দ্বিতল ছিল এবং ইহার আঁধষ্ঠা্শ দেবতা গোপীনাথ জীউ । উল্ত 

1ববরণশতে দেবালয়ের নক্সা ও 'বাঁভন্গা তলায় প্রাতাণ্চত দেবতাঁদগের তাঁলকা প্রদত্ত 

হইয়াছে। প্রথম তলে -৮তুর্ভূজ গণেশ, দ্বিভুঞজা ইন্দ্রাণখ, দ্বিভূজা অতয়া, চতুরজা সিংহ- 

কাহিনী, দশভুজা, দ্বিভূজা ভৈরবণ, চতভূরঁজা ভূধনেগ্বরী ও চতুভূর্জা গজলক্ষনী। দ্বিতীয় 

তলে-_গঙ্গাধর শিব, গোপাল, গোপস্থনাথ, দামোদব (চন্ত), রাধিকা ও কাশীনাথ শিব। এই 
সমস্ত “৬মহারাজা প্রতাপনারায়ণ ও ৬মহারাজা (নর) নারায়ণ রায় প্রকাশ করিয়া দেনছ। 

এই দেবম.৩গিহীল বর্তমানে আছে কি | দীনেশচন্দ্র ভদ্রাচার্ষা-- তাহা অজ্ঞাত । 

রসের ব্রাহ্মণ রাজবংশ (প্রবাস (ভাদ্র ১৩৫৯ ।প্ঃ ৫৩৭-৩৮ ]। 

৩০ মল্লিখিত ভ্রমণবৃত্রান্ত 'ভারততীর্থে একাদিন' | উলবোঁড়য়। সংবাদ । ২য় বর্ধ। 

৬ষ্ঠ সং ।১৭ শ্রাবণ ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ৪] দ্ুষ্টব্য। 

৩১ একট প্রস্তরে ভিত্তি প্রাভচ্ঠার তাঁরখ পাওয়া যায় 

(01 ৯০17)015, ২. ডঃ (1) তারেউলাডি, 1) 2, 

1,101 010) 0৬ 3808 

1195121)) 70011, 

৩২ বঙ্গীয় সাহতা সাম্মলন 1১৮ শ আঁধিবেশন । মাজ---হাওড়া 1১৩৩৫ বঙ্গাব্দ । 

কার্াঃলবরণগ | পঃ ১৯৭-৯৮ এবং পরিশিজ্ট পরও ১৩-১৪ ]। 



॥ 8 ॥ মহারাজ কুষ্চচন্দ্র ও কূষ্জনগর রাজনভ। 

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে বদ্ধমান, ঢাকা, 'বষ্ুপুর, নদীয়ার মত কৃণ- 

নগরের নাম সংপ্রাসদ্ধ। জলঙ্গী [বর্তমান খাঁড়য়া ( ৯ খড়ে)] ও ভাগশরথণ 

নদীর তীরাবক্ছিত কৃষ্ণনগর সপ্রাচীনকাল হইতেই বিদেশী পর্যাউকগণের দৃষ্টি 

আকর্ষণ ও প্রশংসা অজ্জন করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিকটবন্তর্ঁট অপর 

কতকগ্দাঁল স্থানও বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা, দীক্ষা, ও কৃম্টির কেন্দ্রভৃুমি ছিল। 

এইগদালর মধ্যে নবদ্বীপ, উলা বা বীরনগর এবং শাস্তিপুর বিখ্যাত। খুপম্টীয় 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাদ্ঘ হইতেই কৃষ্ণনগরের খ্যাতি কেবল দেশজ দ্রব্যের 

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাঙ্গালা সাঁহত্যের অন্যতম তপর্থস্থান হিসাবেও 

কৃষফনগরের প্রচুর খ্যাতি ছিল। 

40706 185 চিআ £0100190005--10)6 (80111025099 1020 0০ 

006 095 01 911 09115109079, 1211196]1 901105 076 175 002] 01 015 

1611) ০060101---0)6 ০০901. 01 10151007997, 80158. (28%1) 

2100 52111019707 1095 19090. 16001001560 95 9011176 009 19051 61958771 

509100870 101 006 1361829]1 120010956, 117810]55 00 016 10001921 2180 

61001001500 01 006 13606911 0005 170 10901191000 00610 0011 

009 195 16৮ 00:81707165 ৫00 10 0100 1107100119500 200 11016706 

01 1106 10101277-517/66 800 ৬ ৪009195---5100565 01 ড815107858 

[9110)005 1005 ৪190 [90160105615 06 17611610115 0121095৯190 

[8090 211 0৬91 13618691 ৪00 000 ০0 ৬109০ 11100017917 0677065 

৬125 1150 0151706 01 90159 [১.৮ 

খুনিম্টীয় একাদশ শতকে কানাকুব্জ হইতে যে পণগোরীয় পণ ব্রাহ্মণের 

গৌড়ে আগমন ও বসবাস ঘাঁটয়াছিল. শাণ্ডল্য গো্রীয় 'দ্বিজ 'ক্ষিতীশ তন্মধ্যে 

অন্যতম। 'ক্ষিতীশের পূনুত্র ভট্টনারায়ণের বংশই হইতেছে কৃফনগরের রাজবংশ । 

উক্ত বংশের অন্যতম পুরুষ কাশীনাথ ছিলেন ভট্টনারায়ণের অধস্তন অষ্টাদশতম 

রংশধর [২]। 

কৃফনগর প্রাতষ্ঠিত হইবার পূর্বে এ স্থানে 'রেউই" নামে এক ক্ষুদ্র 

গ্রাম ছিল। কাশীনাথ ১৫৯৭ খুপস্টাব্দ পর্যানম্ত বিক্রমপুরের সান্মহিত প্রদেশে 



মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃফনগর রাজসভা ৯৯ 

বসবাস কাঁরয়া পরে বাঙ্গালার নবাবের প্ররোচনায় সম্মাট আকবর কর্তৃক [বিনষ্ট 
হন। কাশীনাথের গরবত শরণাগতা বিধবা পত্বীকে বাগুয়ান পরগণার 

জমীদার আন্দ্ীলয়াবাসী নিঃসন্তান হরেকৃফ সমাদ্দার প্রাতপালন করেন এবং 

পরে পুত্র ভূমিস্ট হইলে স্বীয় উপাঁধযুক্ত কাঁরয়া তাহার নামকরণ করেন-- 

শ্রীরাম সমাদ্দার !৩]। ভবানন্দ শ্রীরামের পত্র, ভট্টনারায়ণ বংশের অধস্তন 

বিংশতিতম বংশধর [৪1। বাল্যে ভবানন্দ জনৈক হিতাশনী মুসলমান রাজ- 

ঢাকার নবাবের নিকট হইতে 'মজুন্দার' উপাঁধ ও 'কানুনগো" পদ পাইয়া- 

ছিলেন। তান তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা- &1-[ হারবল্লভ, জগদীশ ও 

সুব্দদ্ধি]-কে ফতেপুর, কুড়বগাছি এবং পাঁটকাবাড়ীর আঁধকার "দিয়া স্বয়ং 

বাগোয়ান পরগণাস্ছ বল্লভপনর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। নদাীয়ার রাজপারবার 

যখন বাণপুরের নিকটবত্তাঁ মার্টয়ারী হইতে রেউইতে বসবাস কাঁরতে আসেন, 

তখন হইতেই রেউইর শ্রীবাদ্ধর সূত্পাত। শোনা যায়, রেউই গ্রামে পূর্ণ 

গোয়ালাদিগের বাস ছিল। ভবানন্দের পোনত্র ! গোপালের প্দ্ত্র! রাঘব রায় 

প্রথমে রেউইতে আসিয়া পাঁরখা ও প্রাচীর দিয়া এ স্থানাট সুরক্ষিত কারয়া 

বাস করেন। রাঘব রায়ের পত্র রুদ্র রায় স্থানটির নাম পাঁরবর্তন করিয়া 

কৃকনগর ৬4 রাখেন। 

পদ্মার প্রধান প্রবাহ ব্যতত পদ্মা হইতে উৎসারত আরও কয়েকটি 

নদীর প্রবাহপথে ভাগীরথী-পদ্মার জল নিজ্কাশিত হয়। ইহাঁদগের মধ্যে 

জলঙ্গী ও চন্দনা নামক দুইটি নদী পদ্মা হইতে ভাগীরথাতে প্রবাহত 1৭ ]। 

গাঙ্গিনকা [_গাঙ্গিনী _বর্তমান জলঙ্গী _খাঁড়য়া |] নদশর উল্লেখ কর্ণস_বর্ণা- 

ধিপাঁত জয়নাগের ব্পঘোষবাটালাঁপতে ! ৮৫ এবং কামরূপের ভাস্করবম্্মার 

নধনপুর তাম্রীলীপতে [৯] পাওয়া যায়। বস্পঘোষবাটালাঁপর সম্পাদক 

গাক্গনী নদঈর প্রসঙ্গে [“সীমা উত্ত(র)স্যাং গাঙ্গীনকা। পর্বস্যামিয়মের 

[৮] বলিয়াছেন__ 
“1116 02,010 5601775 100 06 006 11৮67 095191051) 21018000০01 

005 0210595 ০ 19,01079, 5/10101) 010105 11) 10050 13105211501 0627 

20159. 1076 01995105] 2৮2.0710. 1106 32052111009 31791509 

00192100179, 1২979. (0. 1740 4.1.) 2 105 40009.080081065128, 9106919 



৩০ রায়গদণাকর ভারতচল্দ্র 

01 006 21106560905 01 006 72195 01 15018. 25 11106 20 006 0৪ 

£81791) 0£ 7388/218 (13950953) 2 2 ড111586  081160. 4000118,: 

50321569. 1)615610 2.6. 06310521500 00 006 ০9, (0 &)০ 695 

006 0210210, 00976 15 016 ৮111986 ০1 739.0825011, 010009169 10 1 

োে। 0)8 00061 9106 ০1 1016 17500 1 400011581১০]. 10 006 301৮০৮ 

[7798 01 20159, 0151706 13227210152, %111980 10 0১6 10161791093 

501)-01515101% 2100 01996 10 1, 2 00০ ০ 31095 0 ৮8০ 081805), 

216 000 ৮1118665 01 71320259001 (13001290766) 200 4১100001158, 

(41000901698) ৪৪ 919690 05 1310812901080015- 16 5961005 118615 021 

0015 17917091806) 15 000 (58115107119 01 009 0099560 790010. 

10010) 0 :025/20, 26 50076. 01900000 [7020 009 .1917061 735 21 

11700112106 চ111986 0910060. 0908171 01010) 1085 100551015 [97956155 

009 73917760006 (5980610105.- 130 10 1089 06 170060 (021 

ড2009£1)051)9520. (52009115006 13010729817 1021)? 90067 2100 

161)091)959197 _2 0%611106 01 1)610510)”) 10010 100 ৪. 11106 

11966. 18217)6 00 5000)60 11079151021020 8:00. 12,018.) ৮/1)616 

03016 185 10000] 08:09 07690177-1" 

পরবস্তর পৃজ্ঠাতে কৃষনগর রাজবংশের একটি বংশলতা প্রদত্ত হইল। 

বর্তমান বংশধরগণের নাম যুক্ত কাঁরয়া তাঁলকাটিকে যথাসম্ভব সুসম্পূর্ণ 

কারবার চেষ্টা করা হইয়াছে । ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ রাজবংশপরম্পরার 

এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়__ 

অন্নেদা কহেন চল ব্যাজ নাহ আর। প্রিয়পনত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥ 

মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার। উপযুক্ত বাঁঝয়া নিযুক্ত কর ভার ॥ 

অন্নদা কহেন তবে ভবিষাং কই। মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই॥ 

সমাদরে মোর ঝাঁপ রাঁখবেক এই যার হ্ানে ঝাঁপ রবে রাজা হবে সেই॥ 

গোপালের পত্র হবে বড় ভাগ্যধর। রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥ 

দে-গাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার পরশ পাইয়াছিল 'বখ্যাত সংসার ॥ 

আমার কপটে তার হয়েছে নিধন। রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥ 

গ্রাম দশীঘ নগর সে করিবে পত্তন। দশীঘ কাটি কাঁরবেক শঙ্কর স্থাপন॥ 

তার পনত্র হইবেক রাজা রূদ্র রায়। বাঁড়বেক আঁধকার আমার দয়ায় ॥ 

গ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর হ্ছাপপবো। পাঁথবাতে কণীর্ত রাখি কৈলাসে যাইবে॥ 



মহারাজ কৃফচন্দ্র ও কৃফনগর রাজসভা ৩১ 

র্ 
কফনগর রাজবংশ [প্রধান শাখা ] 

ভষ্টনারায়ণ [€ ক্ষিতীশ] 
॥ 

| নীপ ১ হলায়ুধ ৮ হারহর ১ কন্দর্প ১» বিশ্বন্তর ৮ নরহ'রি ১৯ নারায়ণ 

১, পৃপ্রয়ঙ্কর ১ ধম্মাঙ্গদ ১ তারাপাঁতি ১ কামদেব ১ বিশ্বনাথ ১ রামচন্দু 

১ স্ব্যাঙ্ধ ৮ কংসার ৮ ন্লিলোচন ১যষ্ঠীদাস ] 
॥ 

কাশশনাথ রায় ১ শ্রীরাম সমাদ্দার 

ূ 
ূ | ] | | ূ 

ভবানন্দ মজুন্দার দুর্গাদাস জগদীশ হরিবল্লভ সুবৃদ্ধি বসম্ত (?) 

মাছ 
গোপাল গোবিন্দ শ্রীকৃফ 

রাঘব রায় ৮ রুদ্র রায় ১ রামচন্দ্র, রামজীবন, রামকৃফ 

22 
| ন। 

প্রথমা পত্রী দ্বতীয়া পত়্ী 

টিরিরযাররক নারির 
ূ | | | | 

রাজারাম কৃফরাম রঘুরাম ১ মহারাজ কৃষচন্দ্র রামগোপাল রামগোঁবন্দ 

রর দ্বতীয়া পত্রী 
| 

টি ...1 214 1 77 
শিবচগ্দ্র ভৈরবচন্দ্র হরচন্দ্র মহেশচন্দ্র ঈশানচন্দ্র এক কন্যা শল্ভুচন্দ্র 'তিনকন্যা 

| 
টিটি পনির রানি রা নাননি 

| 
পা শা পপ জাপা প 5 শিপ ত  শ্ীশদ পা লজ শত 

| 
'ক্ষিতীশচন্দ্র দক) ১ ক্ষোৌণনীশচন্দ্র ও অপর্ণা 

| 
| | | 

জোহা পূর্ণিমা সৌরাশচন্দ্র বর্তমান মহারাজকুমার) ১ রাজাশ্রী ও সৌমণশচন্দু 



৩২ রায়গহণাকর ভারতচন্দ্ 

1তনপনত্র রুদ্রের হইবে নিরূপম। রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম ॥ 

রামকৃ্ক ছোট তার বড় ব্যবহার। রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥ 

জিনিবেক সভাসংহ আদি রাজরাজী। সোমযাগ কারি নাম হবে সোমযাজাঁ 

এই ঝাঁপি হেলন করিবে অহঙ্কারে। সেই অপরাধে আম ছাড়ব তহারে ॥ 

নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে। রাজ্য 'দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥ 

আঁবিরোধে তার ঘরে থাকিব স্বচ্ছন্দে। রাজাই কাঁরবে রামজীবন আনন্দে ॥ 

তিনপদুত্র হবে তার প্রথম ভার্ায়। রাজারাম কৃফরাম রঘুরাম রায়॥ 

গোপাল গোবিন্দ হবে আবার ভাবায়! তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায় ॥ 

ভূঁমিদান দয়া দর্প রাজধম্ম বলে। রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণী মন্ডলে॥ 

তার পুত্র হবে কৃষচন্দ্রু মাতিমান। কাশীতে কাঁরবে জ্ঞান বাপার সোপান ॥ 

-মজনন্দারের অন্নদার সাহত কথা 

| ভবানন্দের পর তৎপুত্র গোপাল রাজা হন। গোপালের পত্র রাঘব 
রায়। শোনা যায়, দেবগ্রামের রাজা দেবপালের [ইনি জাতিতে তস্তৃবায় 

ছিলেন] দেহান্তের পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাঘবের হস্তগত হয়। তবে 

ইহার পশ্চাতের এীতহাঁসক কাহনী সংশয়যুক্ত। রাঘব রায় বাদশাহের 

নিকট হইতে 'মহারাজ' উপাধি পাইয়াছিলেন £১১]। রাঘবের পানর রুদ্র রায়। 

রুদ্র রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পত্র রামচন্দ্র, রামজীবন ও রামকৃষের মধ্যে 

সর্্বাধকার লইয়া বিবাদ ঘটে। এই বিবাদের একাধক বিবৃতি পাওয়া যায়। 

প্রথম বিবৃতি ১২] অনসারে রুদ্র রায় কাঁনম্ঠ পুন রামকৃষফকে উত্তরাধকার 

দয়া যান। রুদ্রের মৃত্যুর পরে তদীয় জ্োচ্ঠ পূত্র রামচন্দ্র ঢাকার নবাব ও 

হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে পৈতৃক রাজ্য আঁধকার করেন। একবার 

রামজীবন [রুদ্রের মধ্যম পত্র] রামচন্দ্রের রাজ্য্যাত ঘটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা 

কাঁরয়া স্বয়ং রাজ্য হইতে 'িতাঁড়ত হন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামজীবন 

চক্রান্তে ঢাকার নবাব কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। রামকৃষণের সাঁহত নবাব ম্বার্শদ 

কুঁলখাঁর কোন কারণে মনান্তর ঘটিলে, রামকৃষ্ণ ঢাকায় অবরুদ্ধ হন ও মৃত্যুবরণ 

করেন। অতঃপর রামজীবনের মুক্তি ও রাজ্যলাভ। দ্বিতীয় বিবৃতি [৯৩] 
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অনুসারে রুদ্র রায়ের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও রামজীবন যথান্রমে রাজা হন। 

সুবেদার ও হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে রামজীবনকে যৃদ্ধে পরাস্ত ও 

কারাগারে প্রেরণ করিয়া তদীয় বৈমান্েয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণ গাঁদ অধিকার করেন। 

রাজস্ব দিতে না পারাতে রামকুফ বন্দী অবচ্ছাতে ঢাকার কারাগারে প্রাণত্যাগ 

কাঁরলে রামজীবন কারামুক্ত হইয়া জামদারী পান। 

খুশম্টীয় ১৭শ শতকের শেষভাগে বদ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম সভা [ শোভা 2] 

সিংহ কর্তৃক নিহত হন। কৃষরামের পূত্র জগতরাম নবদ্বীপে রামকৃষণের আশ্রয়- 

প্রার্থী হইলে সভাসিংহ নদীয়া আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু 

পরাজিত হন। নবাব শায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর নবাব ইব্রাহীম খাঁ বাঙ্গালার 

শাসনভার গ্রহণ করেন। হজরী ১১০৭ ₹-১৬৯৫-৯৬ খম্টাব্দে বদ্ধমান 

প্রদেশের চিতুয়া ও বর্দা নামক গ্রামদ্বয়ের জামদার সভাসংহ কর্তৃক পাশ্চম 

বঙ্গে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। শোনা যায়, সভাসংহ জাতিতে বাগ্দী [ছিলেন। 

বদ্ধমানরাজ কৃষ্করাম অতান্ত প্রাতিপান্তশাল বাঁলয়া সভাসংহের বিরাগভাজন 

হন। এই বিদ্রোহে সভাসংহ রাঁহম খাঁ নামক জনৈক আফগানী পাঠান 

সদ্দারের সাহাষ্য পান। সভাসিংহের সাহত সংঘর্ষে কৃফরাম হতসর্্বস্ব ও 

মৃতজীব হন। রাজপাত্র জগতংরাম কোনরূপে আত্মরক্ষা কাঁরয়া প্রথমে 

কৃষনগরাধপ রামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন । রামকৃষ্ণ তাহাকে মার্টিয়ারীর বাটীতে 

আশ্রয় 'দয়াছিলেন। কাঁথত আছে, বদ্ধমান রাজপারিবারের উচ্ছেদকালে 

কৃষ্ণরামের ললনা সত্যবতনর সতীত্বনাশের চেষ্টা কাঁরলে সভাঁসংহ উক্ত কন্যার 

ছুঁরকাঘাতে নিহত হন। সভাসংহের মৃত্যু; ১৬৯৬ খঃ1-র পর তদীয় 

ভ্রাতা 1হম্মৎ সিংহ বিদ্রোহী-দগের নেতা হইয়াছিলেন। নদীয়া হইতে রাজপনুরর 

জগত্রাম জাহাঙ্গীরনগরে-![ ঢাকা ]-তে যাইয়া ইব্রাহীম খাঁর নিকট বিদ্রোহ 

দমনের জন্য আবেদন করেন। ফলে, শাহজাদা আজমুশশান বাঙ্গালায় 

আসেন ও ১৬৯৮ খহম্টাব্দে এই রাজবিদ্রোহের অবসান হয়। ইহার পর 

জগতরাম পোল্রক জমিদারী ও বাদশাহ আলমগীরের নিকট হইতে ফরমান্ 

প্রান্ত হন [ ১৪]। 

রামজশীবনের পত্র রঘুরাম। যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারাতে রামজীবন 

মুর্শিদাবাদে বন্দী হন। এই সময়ে রঘুরাম রাজসাহণীর উদয়নারায়ণের 
৩ 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শর্শিদকাল খাঁর নিকট প্রশংসা করেন। রাম- 

জীবনের মৃত্যুর পর রঘুরাম কৃষফনগরর জাঁমদারী পান রাজস্ব-প্রদানে 

অক্ষমতাবশতঃ তাঁহাকেও কয়েকবার কারারদদ্ধ হইতে হয়। ম্বার্শদকুলি খাঁর 

সহিত রঘূুরাম নদীয়া জমিদারীর বন্দোবস্ত কারয়াছিলেন। . রঘুরামের যাদ্ধ 

ও ধনূিদ্যায় খ্যাতি ছিল। 

রঘুরামের পত্র মহারাজ কৃষচন্দ্র [১৭১০-৮২ খু] মহারাজের 

চরিত্রে জ্যোত়া ও কলঞগ্ক দুই-ই ছিল। 'পিতৃব্য রামগোপালকে ছলে বাণ্চিত 

কারয়া তান রাজ্য আঁধকার করিয়াছিলেন। কুটননীততত্তে কৃষচন্দ্র পারঙ্গম 

ছিলেন। একাধিকবার এই নীতির প্রভাবে তিনি সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়া- 

ছিলেন। নবাব আঁলবার্্দ খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পান্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে 

'ধম্মচন্দ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন [ ধম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে' ]। 

আলিবার্দর নিকট হইতে দেওয়ান রঘুনন্দনের সাহাযো তিনি অনুগ্রহ লাভ 

করেন। রাজবল্লভের সাঁহত মিন্রতা কাঁরয়া তিনি ঢাকার নবাবের নিকট কয়েক 

লক্ষ টাকা মাফ লইয়া আসেন। অগ্রদ্বপের আঁধকার তাঁহার কূটনৈতিক 

বাদ্ধর অন্যতম প্রমাণ। মীরকাসেমের হস্তে বন্দী দশায় তানি এক প্রকাণ্ড 

পূজার আড়ম্বর কাঁরয়া স-পূত্র শিবচন্দ্র উদ্ধার পান। বাঁণকের মানদণ্ডকে 

রাজদণ্ডে পাঁরণত কারবার কাষেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। পরিণত বয়সে 

তাঁহার অবস্থা অনেকটা শাহজাহানের মত হইয়াছিল। জামদারীর রাজসনন্দ- 

প্রাপ্ত লইয়া ১৭৮১ খশজ্টাব্দে পুত্র শম্ভুচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে 

জ্যেন্ঠন্রাতা ?শবচন্দ্রকে প্রবাণ্চত কারবার চেস্টা কারলে কৃষ্ণচন্দ্র হোম্টংস- 

পত্নীকে মুক্তামালা উপহার 'দিয়া সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করেন। পত্র শম্ভুচন্দ্ 

1পতা ও অগ্রজের মৃত্যু রটনা করিয়া আপনাকে স্থলাভাঁষক্ত কারলে দেওয়ান 

গঙ্গাগোবিন্দকে মহারাজ 'লাখয়াছলেন--পুত্র অবাধ্য দরবার অসাধ্য। যা 

করেন গঙ্গাগোবিন্দ॥' সমস্তটাই যেন মোগলাই ব্যাপারের প্রতিচ্ছবি। এত 

দোষ সত্বেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণশীলতা প্রশংসনীয় ছিল। 

1তান রাজ্যবদ্ধনের ও দেশজ-শিল্পোন্নাতির জন্য বাবধ চেম্টা কারতেন। 

মহারাম্ট্রাদগগের উপদ্রব হইতে নিজ্কীতি লাভের জন্য তিনি কৃফনগর হইতে ছয় 

ক্রোশ দূরে ইচ্ছামত নদীর তীরে প্রখ্যাত ধৃশব নিবাস" প্রস্তুত কাঁরয়া জীবনের 
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অধিকাংশ সময় তথায় আতবাহত কাঁর্যাছিলেন। উক্ত শিবানবাসে প্রাতাম্ঠিত 
দেবমন্দিরগুলির স্থাপত্যাশজ্প আজও বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। দেবাভক্ত 
কৃষচন্দ্রের উপাধি ছিল--আগ্মহোন্রী বাজপেয়ী শ্রীমল্মহারাজ'। কৃষনন্দ্ 

গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার পণ্চরর় সভা'য় নানা শাস্দের আলোচনা হইত 

এবং মহারাজ স্বয়ং এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ কারতেন। শোনা যায়, তান 

সভাকবি বাণেশ্বরের সাহত মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত কবিতাও রচনা কাঁরতেন।$/ 

চিরাচরিত প্রথা-অনুষায় কৃষচন্দ্রের রাজসভাতেও (2) কৌতুক-্য়ণ প্রাতিপালিত 

হইত-(ক) নাঁপিতকুলতিলক গোপাল [গোপাল ভাঁড়' নামে প্রখ্যাত] 

(খ) হাস্যার্ণব' উপাধিক বেলপুকুর-নিবাসী জনৈক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 

(গ) বীরনগরবাসী 'বৈবাহিক' নামে খ্যাত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়। সাধক- 

কবি রামপ্রসাদ সেনও রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৭৮২ খষ্টাব্দে 

কৃষণচন নর গমন করেন 1১৫]। 

ীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ঘ রাজনৌতক পাঁরবর্তনের যুগ-_ 

একাদকে মুসলমান রাজত্বের অবসান, অন্যাদকে ইংরেজ রাজত্বের অত্যু্থান। 

ইংরেজের সম্পর্কে যাঁহারা আঁসয়া ধনী হইলেন, তাঁহারা অপর্যাপ্ত অর্থপ্রাপ্ততে 

বিলীয়মান মোগল-বাদশাহীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন সাড়ম্বর শৃঙ্খল- 

হননতার সাঁহত। অবশ্য এই উচ্ছঙ্খলতা চরমে দাঁড়াইয়াছিল উনাঁবংশ শতাব্দীর 

প্রথম দিকে কলিকাতা অণ্চলে। তৎকালীন কালধম্মনিষায়ণ মহারাজ কৃফ- 

চন্দ্রের মধ্যে দুইটি ধারা দোখতে পাওয়া গয়াছিল_-প্রথমাট প্রাচীন 

বাহ্মণপাণ্ডতাঁদগের ন্যায় অন্তলন, অনাড়ম্বর জীবন যাল্লা এবং "দ্বিতীয়টি 

মুসলমানী-সভ্যতা-সম্পৃক্ত বাহ্যক আড়ম্বর। ্ 
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ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল-এ মহারাজ কৃষচন্দ্রের রাজ্যের বিস্তৃতি, 
আভিজাত্য ও রাজসম্মান-প্রাপ্তির উল্লেখ আছে__ 

অধিকার রাজার চোরাশণ পরগণা। গাঁড় জুড়ি আদ করি দপ্তরে বর্ণনা॥ 

রাজ্যের উত্তর সীমা মুরাঁশদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগনরথী খাদ ॥ 

দাক্ষণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার। পূর্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গঙ্গা পার॥ 

ফরমানী মহারাজ মনসবদার। সাহেব নহব আর কানগোই ভার॥ 

কোঠায় কাঙ্গুরা ঘাঁড় নিশান নহবং। পাতশাহাী শিরোপা সুূলতানী সুলতানং ॥ 

ছন্্ দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল। সরপেচ মোরছা কলগণ নিরমল॥ 

দেবীপত্র নামে রাজা 'বাদিত সংসারে। ধরম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥ 

_কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন 

+ টীল্লাখত ভূখণ্ড ছাড়াও ভাগণীরথীর পশ্চিম পারে কুবেরপূর নামে এক 
বৃহৎ পরগণা কৃষচন্দ্রের আঁধকারভুক্ত ছিল। এই পরগণা পাঁরমাণে ৩,৮৫০ 

বর্গ ক্রোশ ছিল। ইহার কিছু অংশ নদীয়া জেলার ও অবশিস্ট অংশ চব্বিশ- 

পরগণা, ম্দার্শদাবাদ, যশোহর ও বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। এই 

আঁধকারে ভাগীরথাঁ, জলঙ্গ+, ইচ্ছামতাঁ, ভৈরব, চাঁ, যমুনা, রায়মঙ্গল এবং 

কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহার প্রধান জনপদগলির নাম- শাস্তির, 

নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালিসহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীঁপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শ্রীনগর, 

বাহরগাছ প্রভীতি এবং প্রধান গঞ্জগুলির নাম-কলিকাতা, কৃফগঞ্জ, নবদ্ধীপ, 

চক্রত্বীপ ও হাঁসখালি। সমস্ত ভাঁম সমতল ও উত্্বর ছিল. খাঁড়জাঁড় ও 

ধূল্যাপুর ব্যতীত কোথাও বৃহৎ বন ছিল না। জলবায়ু বিশেষতঃ কৃষনগর 

প্রভীত স্থানের স্বাস্থ্যকর ছিল। নানাদেশ হইতে লোকে কৃ্নগরে বায়; 
পাঁরবর্তনের জন্য আঁসত। ১৮৩২-৩৩ খহীজ্টাব্দের সংক্লামক-জবরবিকারের 

ফলে এই আঁধকারের প্রচুর লোকক্ষয় হয় এবং বহ; গ্রামের আবহাওয়া দূষিত 



মহারাজ কৃকচল্দ ও কৃকনগর রাজসভা ৩৭ 

হইয়া যায়। ১৮৬৪-৬৭ খ:নম্টাব্দে এই ব্যাঁধর প্রকোপ কৃফনগরে দেখা যায়। 

মহারাজ কৃষচল্দের সময় তাঁহার জাঁমদারপর পারমাপ ছিল ৩,১৫১ বর্গ মাইল 

এবং ইহা ৪৯টি পরগণা ও ৩৫টি কিসমৎ বা পরগণার অংশে বিভক্ত ছিল। 

সমগ্র রাজস্বের পাঁরমাণ ছিল ১০,৯৭,৪৫৪, টাকা । বাঁভন্ন পরগণাগুলির 

নাম এই- নদীয়া, উখড়া, পাঁচনওর, মানপ্যর, মূলগড়, বাগুয়ান, মহৎপুর, রায়- 

পনর, সুলতানপুর, সুলতানবেদারপদুর, উলা, সাহাপ্দর, ফতেপুর, লেপা, 
মার্পদহ, উমরপুর, গুড়ইটাব, রায়সা, জাফরপুর, ভালুকা, সগণা, মারিয়ার, 

আমীরনগর, মশুণ্ডা, আলমপুর, কখরালি, চারঘাট, খাজরা, হলদহ, ইন্দুরখালি, 

খালিশপুর, ভাবাসিংহপুর, বেলগাঁও, আধাড়শেনী, বুড়ন এবং খানপুর। 

বাভিন্ন কিস্মৎ গুঁলর নাম এই- হালিসহর, হাজরাখালি, পাইকান, মানপুর, 

কলিকাতা, আমিরাবাদ, আমীরপুর, খোশদহ, আনওরপুর, বাঁলয়া, পাইকাহাট+, 

বালান্দা, কাথুলিয়া, মাইহাটি, জামিরা, মূব্বই, পারধুলিয়াপুর, নমক, মন- 

ধ্ুঁলয়াপুর, কুবাজপুর, জয়পুর, ভালুকা, বাগমারি, হোসেনপুর, হিলক, তালা, 

কাটশালী, শোভনালী, পলাশী, বেহারোল, সহনন্দ, ভাবাঁসংহপনর, হাট- 

আলামপুর, সিলেমপুর এবং আকদহ। প্রথমে রাজা রূদ্র এই ভূখণ্ডের চারি 

আনা একগণ্ডা অংশের মালিক ছিলেন। তখন উক্ত অংশের রাজস্ব ছিল 

৬,২৫৪ ৮১৭ গণ্ডা। ১১১৬ বঙ্গাব্দে রামজীবন, রামশরণ ও রহমৎউল্লা নামক 

দুই ব্যাক্তির অংশ পাইলে, রাজস্ব দাঁড়ায় ৩,৮২৬ আনা । রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 

রাজস্ব কিছ; বাড়াইলে মোট আয় হয় ১৬,৭৪৭. ১১ গণ্ডা [১৭]।+ 

(দুইশত বৎসর পূর্র্কোর কৃষনগর-রাজসভার ইতিহাস ভারতচন্দ্রের 

'অন্নদামঙ্গল' হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র উভয়েই 

রাটীশ্রেণীর রাহ্গণ ছিলেন। ব্রাক্মণাঁদগের তৎকালীন উপাঁধ ছিল মুখ বা 

মুখাঁটি [মুখোঁটি।, চাট্ুতি, বাঁড়রি প্রভাতি। মুখোপাধ্যায়, চট্যোপাধ্যায়, 

বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত উপাধিন্রয়ের পরবত্তর্কালের সংস্কৃতকৃত রূপ। 

কৃষ্ন্দ্র ছিলেন চারিসমাজের পাঁতি। তৎকালে নবদ্বীপ [ মধ্যপ্রদেশ 1, অগ্রদ্ধীপ 

| উত্তর প্রদেশ |, চক্রদ্বীপ বা চাকদহ | দাক্ষিণ প্রদেশ ] এবং কুশদ্বীপ বা কুশদহ 



৩৮ রায়গুশাকর ভারতচন্দ্ 

[পর্ব প্রদেশ ]-এই চার সমাজ ছিল। কৃষচন্দ্রের আধকারভুক্ত সমস্ত বর্ণ 

এই চারি সমাজের অন্তর্গত ছিল। সেকালের রীতি অনুসারে আঁভজাত- 

ব্যক্তিবর্গ প্রায়শঃ নিজ নিজ আলয়ে বহু বিস্তহীন আত্মীয়কে প্রাতপালন 

কাঁরতেন। ইহা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় ছিল এবং ইহাতে প্রাতপালক ও প্রাতি- 

পাঁলিতের মধ্যে কাহারও মর্যাদা ক্ষুগ্ন হইত না। কন্যাদগকেও অনেকক্ষেত্রে 

বিবাহ দিয়া স্বগৃহেই স্বামীপূত্রসহ রাখা হইত। 
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মহারাজ কৃষণচন্দ্রেল দুই পত্বী, ছয় পূত্র, তিন কন্যা-জামাতা, দুই ভগ্মী- 

ভগ্রীপাঁত ও তাঁহাদিগের সন্তানসম্ভূতি এবং অন্যান্য পোষ্য-পাঁরজনের উল্লেখ 

ভারতচন্দ্র কারয়াছেন-_ 

দুইপক্ষ চন্দ্রের আঁসত দিত হয়। কৃষচন্দ্রে দুইপক্ষ সদা জ্যোত্লাময় | 

প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন। পণ্চদেহে পণ্চমূখ হৈলা পণ্ঠানন ॥ 

প্রথম সাক্ষাং শিব শিবচন্দ্র রায়। 'দ্বিতাঁয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥ 

তৃতীয় যে হরচন্দ্র হরঅবতার। চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ-আকার ॥ 

পণ্চম ঈশানচন্দ্র তুল; দিতে নাই। ফুলের মুখাঁট জয়গোপাল জামাই ॥ 

তীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়। মধ্যমকুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায়॥ 

জামাতা কুলনন রামগোপাল প্রথম সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম ॥ 

শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মূখাঁট। আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালাট ॥ 

রাজার ভাঁগনীপাঁতি দুই গুণধাম। মুখাঁট অনস্তরাম চট্ট বলরাম 

বলরাম চট্ট সত ভাগনা রাজার। সদাশিব রায় নাম শিব-অবতার॥ 



মহারাজ কৃকচন্দ্র ও কৃকনগর রাজসভা ৩৯ 

দ্বিতীয় অনম্তরাম মুখয্যার সূত। রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণধৃত 

ভূপাঁতির ভাগিনীজামাই গুণধাম। বাঁড়ার গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥ ) 

_-কৃফ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন 

( আত্মীয়-গোচ্ঠী ব্যতীত মহারাজ কৃষচন্দরের রাজসভায় বহ7 পণ্ডিত ও 
গুণী ব্যাক্তি ছিলেন। ইহাদগের মধ্যে অন্যতম--হাররাম তর্কীসদ্ধান্ত, 

কৃষ্ণানন্দ বাচস্পাতি, রামগোপাল সার্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পণ্টানন, গোপাল 

ন্যায়ালগ্কার, রমানন্দ বাচস্পাতি, বীরেশ্বর ন্যায়পণ্ঠানন, শিবরাম বাচস্পাঁতি, 

রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রদ্রুরাম তক্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন 

ন্যায়ালঙকার, কান্ত বিদ্যালঙকার, শঙ্কর তরকবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালগকার, 

জগন্নাথ তর্কপণ্টানন, রাধামোহন গোস্বামী প্রভাতি। সুশন্ধার প্রাঁসদ্ধ রায়- 

বংশের প্রাতঠাতা গোবিন্দরাম রায় | বসু] কৃষ্চন্দ্রের রাজসভা অলঙ্কৃত 

কারয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকে 'বৈদ্যাতলক রায় উপাধি-ভাঁষত 

কাঁরয়াছিলেন। কালীঘাটের কালীমান্দিরের পুরোহিতবংশের আদিপুরুষ 

হুগলী জেলার সোমড়া গ্রামবাসী হরেকৃফণ তর্কালঙকারের পুত্র রাধাকৃষ্ণ মহা- 

রাজের সভাপশ্ডিত ছিলেন !১৯]। রায়গুণাকর মহারাজের দূর সম্পকের 

আত্মীয়গণ ও অন্যান্য কাতিপয় পারিষদবর্গের উল্লেখ কারয়াছেন_ 

মুখ কৃষ্ণজনবন কৃষ্ণভক্তের সার। পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক-অলঙকার॥ 

ভূপাঁতর সা শ্যামসূন্দর চাট্ীতা তাঁর কৃষদেব রামাঁকশোর সম্ভীত॥ 

ভূাতির সার জামাই 'তিনজন। কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন॥ 

মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর মুখ রাজাকিশোর কবিত্ব-কলাধর ॥ 
প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথরায় চাঁদরায়।৷ শুকদেব রায় খাঁষ শুকদেব প্রায় ॥ 

কাঁলদাস 'সদ্ধান্ত পশ্ডিত সভাসদ। কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পার্ষদ॥ 

কৃষ্ণ ফ্কুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড় মুক্তিরাম মুখব্যা গোবিন্দভক্ত দড় ॥ 

গণক বাঁড়ুষ্যা অনুকুল বাচস্পাতি। আর যত গণক গাঁণতে কি শকাতি॥ 

বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায় জগন্নাথ-অনুজ নিবাস সগন্ধায় ॥ 

আত প্রিয় পারিষদ শওকর তরঙ্গ। হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ ॥ 
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চক্রবত গোপাল দেয়ান সহবতি। রায় বক্সা মদনগোপাল মহামতি! 

'কিঙকর লাহিড়ী দ্বিজ মূনসী প্রধান! তাঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গৃণবান॥ 

_কৃষণচন্দ্রের সভাবর্ণন 

রাজসভায় নৃত্যগণতের আয়োজনও 'ছিল। মুসলমান আমলে উত্তর- 

ভারতীয় খেয়াল সঙ্গীত আতি আদরণীয় ছিল। আকবরের রাজসভায় বিখ্যাত 

গোয়ালিয়রের গায়ক মিজ্শা তান্সেনের উল্লেখ পাই॥। এই সঙ্গীতসম্প্রদায় 

গোয়ালিয়রের ইস্লাম-ধম্্মাবলম্বৰ প্রাক-ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে আসিয়াছিল। 

খুশম্টীয় যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশেও মার্গ-সঙ্গীতের প্রচলন 

ছিল। ১৭১০ খ-বল্টাব্দে তানসেন-পাঁরবারের একব্যাক্ত বিষুপ্রে একাঁট 

গীতিকেন্দ্র গঠন করেন। এইভাবে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতের সাঁহত হিন্দুস্থান? 

খেয়াল-সঙ্গীতের সধামশ্রণ ঘটে। নূত্যও উত্তর-ভারত হইতে আমদানী । 

ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় পাইতোছি-_ 

কালোয়াত গায়ন 'িশ্রামরা প্রভাত ম্দক্গী সমজখেল কল্নর আকৃতি॥ 

নর্তক-প্রধান শেরমামুদ সভায়। মোহান খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥ 

সুকুমারশিজ্পী ছাড়াও কৃষণচন্দ্রের রাজসভায় বহ্যাবধ কর্মে নিযুক্ত 

ব্যাক্তবর্গের নাম পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা ঘড়িয়াল [সময় 

নদ্দেশকারী |, কেহ বা অন্য কর্ম নিযুক্ত কম্মচারী। রঘুনন্দন মিত্র কৃষ্ণ 

চন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। ইনি নবাবের নিকট হইতে 'মৃস্তৌফী' উপাঁধ প্রাপ্ত 

হন। হুগলীর সাতক্লোশ উত্তরে শ্রীপ্যরে ইস্হার বাস ছিল। শ্রীপুরের 

মুস্তৌফীগণ ই্হারই উত্তর-পুরুষ। সূকাঁড়য়া এবং উলা গ্রামে ইহার 

আত্মীয়েরা বাস করিতেন। মহারাজ কৃষণচন্দ্রের যুদ্ধের জন্য স্থায়ী সৈন্যদল 

ছিল। এই সৈনাদলের প্রধানের নাম ছিল মাহমুদ জাফর। নাম দেখিয়া মনে 

হয়, এই ব্যাক্ত ইস্লামধম্মণাবলম্বী উত্তরভারতীয় মূসলমান। ভারতচন্দ্রের 

বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এই বাক্ত আলিবার্্দ খাঁর উাঁড়ষযা আভযানে গিয়া 
শিরোপা পাইয়াছিল। মহারাজ কৃষণচন্দ্রের পিতাও একজন দক্ষ তীরন্দাজ 

[ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সৈন্দলের মধ্যে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বহ্ বেতন- 
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ভোগা ভোজপুর1 অথবা বক্সারা সৈন্য ছিল। ইহারা পদাতিকসৈন্যশ্রেণী- 

তুক্ত ছিল এবং বুন্দেলখণ্ডবাসী রাউপূতেরা অস্থারোহণ সোনিক ছিল। তাহা 

ছাড়া অগ্গাণত লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা, ঢাল”, পাইক, রাজসৈন্যের অন্তু 

ছিল। এই সমস্ত সৈন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আহনর, গোয়ালা, কুম্র্শ প্রভৃতি বাবধ 

জাতিভুক্ত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আগ্নেয়াস্ত্-[ 5 কামান 1-ও ছিল, তাহা অদ্যাপ 

কাঁলকাতা ণভক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'-এ রাক্ষত আছে [২০]। ভারতনন্দ্ 

ই“হাঁদিগের নাম কারয়াছেন-_ 

ঘঁ়িয়াল কারক প্রভাতি কত জন। চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥ 

সেফাহাীঁর জমাদার মামুদ জাফর। জগন্লাথ শিরপা করিলা যার পর॥ 

ভূপাঁতির তীরের ওস্তাদ নিরূপম। মুজঃফর হুসেন মোগল কর্ণসম॥ 

হাজারী পণ্টমাঁসংহ ইন্দ্রসেনসূত। ভগবস্তীসংহ আতি যুদ্ধে মজবুত! 

যোগরাজ হাজারা প্রভৃতি আর যত। ভোজপরী সোয়ার বোঁদেলা শত শত॥ 

কুল্পমালে রঘুনন্দন মিত্র দেওয়ান। তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান্॥ 

আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়। দুই পত্র তাঁহার তাঁহার-তুল্য কায়॥ 

বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম। ছোট রামকৃষ্ণ রায় আভনব কাম॥ 

দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ! আমানের পেশকার কৃষসেন সাথ॥ 

--কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন 

রাজবাড়ীতে হস্তী-উন্ট্র-অশ্ব ইত্যাদ পশুশালা উপযুক্ত পালকের তত্বা- 

বধানে ছিল। এই পালকগণ সাধারণতঃ হাব্সী। 'হাবৃ্সী'  € আরবী 

হবেশ্ (_মিশ্র)] অর্থে আবাসানিয়ার আঁধবাসী। ভারতে ইহা আফ্রুকা- 

বাসী সমস্ত কিফসম্প্রদায়ের নামেই ব্যবহৃত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে 

আফ্রিকার ও আঁবাসনিয়ার নিগ্রোরা ক্লীতদাসরূপে ভারতবর্ষে আসিত। 

পোর্তগীজরা গোয়াতেও কিছু হাবৃসী আমদানী করিয়াছিল। এই সকল 

পাওয়া যায়, অনেক ক্রীতদাস মোগলাঁদগের হাত হইতে সিংহাসন পয্যস্ত 

কাঁড়য়া লইয়ীছল। পরে এই দাসসম্প্রদায় মুদলমানগণের সাহত মিশিয়া 
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গিয়াছিল। কৃষফনগর-রাজবাড়ীর পশুশালার ভার ছিল হাব্সী ইমামব্সের 

উপর-- 

রগজ আদ গজ 'দিগ্গজ সংখ্যায়। উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায় ॥ 

হাবসা ইমামবক্স হাবসন প্রধান। হাতী ঘোড়া উট আঁদ তাহার যোগান ॥ 
/ 

-কৃষ্ণচন্দ্ের সভাবর্ণন 

ং ভারতচন্দ্র ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'মালণ্টের মালাকর'। 

'অন্নদামঙ্গল'-রূপ মালাগ্রন্থন তাঁহার অনুপম কীর্-- 

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়। মহাকাঁব মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥ 

তারে তুমি রায় গ্ণাকর নাম দিও। রাঁচিতে আমার গীত সাদরে কাঁহও ॥ 

- গ্রল্থসূচনা 

রায়গৃণাকর ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে অনেকের নাম করেন নাই। 

সাধককাঁব রামপ্রসাদ সেন ইতহাঁদগের অন্যতম। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু- 

[১৭৬০ খঃ1-র পর ইস্হার অভ্যুদয় হইয়াছিল! কৃষ্ণচন্দ্রে “পণ্চরত্ব সভা'র 

উল্লেখ ভারতের কাব্যে নাই। কৃষ্চন্দ্রের নিত্যসহচর বলিয়া খ্যাত তথা আবাল- 

বৃদ্ধবনিতাজ্ঞাত গোপাল ভাঁড়ের নামও ভারতচন্দ্র করেন নাই। এই অনুল্েখের 

কোন কারণ জানা যায় না। হয়তো-বা কাল্পানক এই নাম মহারাজের 

নামের সহিত কোনও ক্রমে যুক্ত হইয়া থাকবে" অন্টাদশ শতাব্দীর কৃম্টির 

ইতিহাসে কৃষ্ণনগরের নাম আঁবস্মরণীয়। ) 

4411 [09 01৮৮৮ 2 01000 01 070 9120095018076 01 10151) 41216 

7100 0010016 |) 000 1109 00101 1০ 00100170105 520, 0৫ 

11751016601 211 176 001410 8000010009006ন 2700 09180002009112 

16119011017) 1২9.]])01 200 010হিছ], দহ 90170৬17065, 1500900% ৬611- 

95১1110115160, 017 10111) 10019) (196 10001 90101 01 0015 010 ০011- 

1006 01 15118107988 ৭5 01012100010119 01 13010691 200 01 076 

ড1118.00 01111176110 01020901611500 006 010৮1006. 15115101721221, 

17) 1901, 106001726 017102,2 200 0910-10019107 ৮5100001009,3176 10 196 

1367)6911, 200 11 167021890 01:08,0105,560 0 009 1116 2.0 ৬.5 ০ 

1100 13018691 ৮111956 ২১1. 
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১5001000109 00860117706 090৮ 0৫ 2512 05015900800 01 

11191077962 41 06100604 ০41৮২ £0 5800 06001 9610851 [1019008251 

0011086 06170610875 €01001061100196100, ড০160279. 7010. 2461. 

২ প্রাচীন অনুশাসনগ্লি হইতে জানা যায় যে, গ্রপ্ত-পাল-সেনাঁদ রাজগণ মধ্য- 

প্রদেশ হইতে আনীত বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমিতে বাস 

করাইয়াছিলেন। শোনা যায় যে, গোৌড়েশ আঁদশূর [ বর্তমানকাল আনুমানিক খুঃ ১৯শ 

শতক ] কান্যকুব্জ হইতে পণ-[ শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাংস্য, সাবর্ণ ]-গোন্নীয় পণ্9- 

[ক্ষিতীশ, তাথমেধা, বাঁতরাগ, মুধানাধ, সৌভার (ওরফে, ভট্রনারায়ণ €2), শ্রীহর্ষ, 

দক্ষ, ছান্দড়, বেদগর্ভ কিংবা নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর, গৌতম, পরাশর) ]-ব্রাহ্মণকে ৯৫৪ 

শকে - ১০৩২ খহেষ্টাব্দে ('বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ') গোৌড়ে আনাইয়া 

রা ও বারেন্দুভূমে বাস করাইয়াছিলেন। 'ক্ষতীশের পনর ভট্টনারায়ণ, তৎপূত্র বরাহ-[- আদ 

বরাহ বন্দ, আঁদগাঁঞ ওঝা 1-রাম-নীপ-নান-বৈকৃণ্ঠ-গায়-গণ-শান্তেশ্বার-বূড়-ীবিকর্তন-নীল- 

মধুসদন-কোয়-বাসূ-মাধব-মহামতি ( বটু 2) বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী বিভাগ রোঢ়ী 

ও বারেন্দ্র) কাঁরয়া কৌলণন্যপ্রথা স্থাপন করেন। পরে দেবীবর ঘটক ! বর্তমানকাল ১৪০২ 

শক - ১৪৮০ খুশঃ1 রাট্রীয় ছিজগণকে ৫৬ সংখ্যক গাঁঞঁ ও ৩৬ সংখ্যক মেলে বিভক্ত 

কাঁরয়াছলেন। আঁদিশর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের বৃত্তান্ত ইতিহাস 'সদ্ধ বালয়া অনেকে 

শন কারন না। কারণ, বাচস্পাত-বিরচিত সাবর্ণ-গোন্লীয় বালবলভনভুজঙ্গ ভট্টভবদেবের 

ভুবনেশ্বর-প্রশাণশ্ততে লিখিত পূবতিন সপ্ত-পুরুষের বিবরণীতে বেদগভেরি নাম নাই। সম্ভবতঃ 

সাবর্ণ-শোএিষেরা বহুকাল হইতেই এই দেশে বাস কারতোঁছিলেন। এই সংশয় সম্পর্কে যথোচিত 

গবেষণা প্রয়োজন। | রজনীকান্ত চক্রশত্তাঁঁ-গোৌড়ের ইতিহাস (১ম সং।১ম খন্ড, ১৩১৭ 

সাল।প্ঃ ৬৯--; ইয় খণ্ড ।১৯০৯ খু ।পঃ ১৪৬)। মাঁহমাচন্দ্র মজুমদার- গোঁড়ে ব্রাহ্মণ 

(২য় সং।কলিকাতা ১৯০০ খ.৭$)। রমাপ্রসাদ চন্দ--গোৌড়রাজমালা (৯ম ভাগ, ১ম খন্ড। 

১৩১১৯ সাল।পুঃ &৭-৫৯)]। 

৩ ক্ষতশবংশাবলীচারতন্ 1 ১৮ 17711) কুক সম্পাদিত ।বাঁলিনি 1১৮৫২ 

খুবঃ || রাজীবলোচনের "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য টার্ম (লন্ডন, ১৮১১৯ খন$) গ্রন্থের 

[ববরণাঁট এইরুপ- ঢাকার সবার সাঁহত রাজস্ব সক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদ হওয়াতে বাঙ্গালার 

হাঁবাল পরগণার কাঁকাঁদ গ্রামবাসী কাশশনাথ রায় দেশত্যাগী হইয়া গাঁভর্ণী স্মীসহ 

বাগোয়ান পরগণাবাসী বিশ্বনাথ সমাদ্দারের বাটাঁ আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে কাহাকেও 

1কছু না বলিয়া নরদ্দেশ হন। 

৪ 'মীর্শদাবাদের ইতিহাস'-(১৩০৯)-লেখক 'নাঁখলনাথ রায় বলেন যে, ভবানন্দের 

আসল নাম দুর্গাদাস সমাদ্দার; কানূনগোর কার্য কারয়া ইনি “ভবানন্দ মজুমদার” আখ্যা 

পাইয়াছিলেন (2)1 

& কৃষ্ণনগর জাঁমদারীর একটি দালল-[ ১৬০৬ খ:নস্টাব্দের ফরমান 1-এ ভবানন্দের 
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বসন্ত ও দুর্গাদাস নামক অপর ্ রাডৃবূগলের উল্লেখ আছে। [ নাঁলনীকান্ত ভট্টশাল"--নদীয়ার 

ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা প্রেবাসী বৈশাখ ১৩৪৫ সাল।পৃঃ ৫৬)]। 
৬ রাজশীবলোচনের মহারাজ কৃষফচন্দ্র রায়স্য চারঘ্রম” লেশ্ডন, ১৮১১ খুগঃ) গ্রন্থে 

পাইতেছি যে, রূদ্ু রায় মার্টিয়ারশী পরগণায় এক পূরী নিম্মীণ করিয়া সপারবারে বাস 

কারয়াছিলেন। বুদ্র রায়ের পূত্র রামকুফণ 'কৃষ্ণনগর' প্রতিষ্ঠা করেন। 

৭ নীহাররঞ্জন রায়-_-বাঙ্গালীর ইতিহাস | প্ঃ ১০৩ ]। 

৮ খিঃ ষচ্ঠ-সপ্তম শতক। এল. ডি. বার্ণেট কর্তৃক সম্পাদিত ! এাঁপগ্রাফিয়া 

ইশ্ডিকা।১৮শ খণ্ড ।পঃ ৬০-৬২]। 

৯. খুঃ সপ্তম শতক । পণদ্মনাথ ভ্টাচার্যা কর্তৃক সম্পাদিত ! এপিগ্রাফিয়া ইশ্ডিকা। 

১২ইশ খণ্ড ।পৃঃ ৬৫--।]। 

১০ ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম। গাঁঙ্গনীর পর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম ॥ 

তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।-ইতাঁদ | --ভবানন্দের জল্মবত্তান্ত । এবং 'বাঙ্গালায় 

ধন্য পরগণা বাগুয়ান্7 তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান॥ পশ্চিমে আপাঁন গঙ্গা 

পূর্বেতে গাঙ্গনী।--ইত্যাদি [--বসন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম ]। 

১১ রাজশীবলোচন মুখোপাধ্যায়-_মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিবম্" লেন্ডন, ১৮১১ 

থুশঃ)। পক্ষতীশবংশাবলীচারতম্” (বা্লন, ১৮৫২ খ:৭ঃ) গ্রন্থেও দেবপালের কাঁহনীর 

সাঁহত ভারতচন্দ্রের কাহিনীর বৈসাদশ্য দন্ট হয়। 

১২ কুমূদনাথ মল্লিক-_ নদীয়া কাহনী | রাণাঘাট, ১৩১৯ সাল।পৃহ ২৭]। 

১৩ নিখিলনাথ রায়- মুর্শিদাবাদের ইতিহাস [১৩০৯ সাল]। 

১৪ 'নাঁখলনাথ রায়--মার্শদাবাদের হীতহাস [১৩০৯ সাল।পঃ ২৯০-৩০৫, 

৪৯৩, ৪৯৭-১৮]। সুকুমার সেন-_-বাঙ্গালা সাঁহত্যের হীতহাস [২য় সং।১ম খণ্ড, 

পৃঃ ৫৩৯ ও ইয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮]। দ্বিজ হাররামের [ খুইঃ ১৭ শতক? “আদ্রজামঙ্গল' 

কাব্য সভাসংহের উল্লেখ আছে--শোভাসিংহে রক্ষিবে অন্বিকা'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 

ক্বপ্নময়খ' নাটক ! ১২৮৮ সাল- ১৮৮২ খুিঃ। সভাঁসিংহের কাঁহনী অবলম্বনে রচিত। 

শক্ষতীশবংশাবলশচাঁরতম্” | বালিন, ১৮৫২ খুঃ] গ্রন্থে জগতরামের নদীয়াতে আশ্রয় 

গ্রহণ সম্বন্ধে বলা আছে--“তদানীমেব কৃষফ্রামরায়েন পরবলমায়াতশীতি বিজ্ঞাতং সপারবারস্য 

পলায়নাবসরকালো নাস্তি, যুদ্ধসামগ্রী চ পর্ব্বং ন কৃতা, ক উপায়ঃ, সপারবারস্য নাশ 

উপাস্থতঃ ইতি চিস্তয়ন স্বপূন্রং জগংরাম-নামানং স্ত্রীবেশধারিণং কৃত্বা স্তরণামারোহণযোগ্য- 

যানেন পরবলৈরনুপলাক্ষতং রামকৃ্কস্য সান্ধৌ কৃষ্ণনগরে প্রেষয়ামাস।” 

১৫ রাজীবলোচন- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বায়স্য চারত্রম্ ! লন্ডন, ১৮১১ খুঃ11 

ক্ষিতশবংশাবলীচরিতমূ. [ ৬৮. 1, কর্তৃকি সম্পাঁদত। বালিন, ১৮৫২ 

থুশঃ)। ভারতচন্দ্ের গ্রন্থাবলশ | বঙ্গবাসী সং।১২৯৩ সাল | ভূমিকা।]| দীনেশচন্দ্র 

সেন-বঙ্গভাষা ও সাহত্য। [৮ম সং(পৃঃ ৩১৫-১৬ ; ৩৩১]। দুর্গাদাস লাহিড়ী-- 



মহারাজ কৃষচন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজসভা ৪৫ 

বাঙ্গালীর গান [১৩১২ সাল।পঃ 8৫৪1 মহারাজ কৃষচন্দের রচিত একাট বাঙ্গালা 
গান [ 'অতি দূরারাধ্যা তারা ্িগণা রজ্জবপিনী'] ইহাতে উদ্ধত করা হইয়াছে। শিবা 
ও শম্ভূচন্দ্র বিরচিত কয়েকটি গানও ইহাতে পাওয়া যায়। 

১৬ ১.1, 06৮1৮060080 01 008 80900500900 01 10051002881, 
।িাসি)09ঘছা 0010086 কোঠা 00000108060 01৮09, 00,149]. 

১৭ ভারতচন্দের প্রম্থাবলী [বঙ্গবাসী সং । ১২৯৩ রঙ্গাব্দ | ভূমিকা ]। 
১৮ ১.1, 00806107106 0081৮ 01 815 10190020920 01 10905, 

11115109881 0011650 062006191% (01067701200 01016. 00. 190]. 

১১৯ কালপেণ্চার দূ'কলম-_কালীঘাটের পট (৩) [যূগান্তর, ২৭-১২-১৯৫২]। 

২০ কৃষচন্দ্র ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে 'াজেন্দ্ু বাহাদূর' উপাধি এবং 

বারোটি কামান উপটৌকন পাইয়াছিলেন। [দর্গাদাস লাহিড়ী--বাঙ্গালীর গান।১৩১২ 
মান।পঃ ৪8৫৪] 

২১ 5. 70. 085৮011৮176 008৮ 01 8012 10910900904 01 1009002ধুথা 

[115108641 0011680 (৮0(000757 (0171010700181101 ড010106, 00, 155]. 



॥৫॥ কবি-প্রতিভা 

সূরূতেই কাবগুরুর কথা মনে পাঁড়তেছে_ 

“কাব্যের একটা গুণ এই যে, কাবর সৃজনশাক্ত পাঠকের সৃজনশক্ত 

উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সোন্দর্যয, 

কেহ বা নাতি, কেহ বা তত্ব সৃজন কাঁরতে থাকেন। এ-যেন আতস- 

বাজতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া-কাব্য সেই আগ্মীশখা, পাঠকের মন 

ভন্ন 'ভন্ন প্রকারের আতসবাজ। কাব্য হইতে কেহ বা হীতহাম আকর্ষণ 

করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়- 

জ্ঞান উদঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া 

আর কিছুই বাঁহর কাঁরতে পারেন না- যানি যাহা পাইলেন, তাহাই 

লইয়া সম্তুষ্টচত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের 

আবশ্যক দোখ না, বিরোধে ফলও নাই! ১]।৮। 

সাহিত্য তত্ব ও 'নাম্ীত, এই যুগ্ম লক্ষণ যূক্ত। শব্দ ও অর্থের পরস্পর 

সম্পৃক্ততাই হইল সাহত্য-ধন্্ম। কাঁবাঁচত্তের রসস্পান্দত ভাবের একটি 

বিশেষ ভাষা-বাহনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সাহিত্যের ওৎকর্ষয সেইজন্য 

নির্ভর করে ভাব, শব্দ ও অর্থের এঁক্যসাধনে | রাজানক কুস্তক সেইহেতু 

সাহিত্াকে 'পানকরস-এর সহিত তুলিত করিয়াছেন। ।কাবগদরুর মতে 

সাঁহত্যের মধ্যে যে-সজীব মিলনের ভাব বর্তমান, তাহা অতীতের সাঁহত 

পায়। কাব্য বা সাহিত্য হইল রসাত্মক বাক্য, এই রসের ফল হইল আনন্দ। 

এবং সমালোচকের সূক্ষণদৃষ্টিতে এই আনন্দ ব্রহ্গাস্বাদসহোদরঃ'। এই রসের 

ওজন আয়তনে নয়' একাস্তকতায়, যেমন, “সমস্ত গাছ একদিকে, একাঁট ফুল 

একাঁদকে, তবু ওজন ঠিক থাকে'২]। কাব্য সুন্দরের প্রকাশ। এই 

সন্দরের অন্তরধৃত রসময় আয়ত্তাতীত সত্যের সহত অন্তরের যে-আনর্্বচনীয় 

সম্পর্ক, কবি মানুষের চৈতন্যকে সেই স্রে বাঁধিয়া দেন। সাহিত্য-রসের 



কাঁব-প্রাতভা ৪৭ 

সারবন্ু হইল 'চমংকীতি?। স্যাহত্যেব্ অলৌকিক-বোধ চিত্তকে প্রসারিত করে, 

সেইজন্য কাব্য বা সাহিত্যের রসবোধ শ্লাীলাগ্নীলবোধের বহু উচ্চে। বিবিধ 

অলঙ্কার, বক্লোক্তি প্রভাতি সাহত্যের বহিরঙ্গ__অন্তরস্থ ভাবপ্রকাশের বাহ্যক 

উপায় মান্ন। কাব্য বা সাহত্যের বিষয়বস্তু চিরস্তন হইলেও যুগে যুগে বাভন্ন- 

ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে । সাহত্য সেইজন্য চিরপুরাতন হইয়াও 
[চর নূতন! ৩]।। 

।বঙ্গসাহিত্যের ভ্রমবিকাশের ধারার প্রাতি সিংহাবলোকন করিলে পর 

প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ক্রমশঃ বিকাশের পথে চিয়াছে।। চসারের সাঁহত 

মূকুন্দরামের সমতা আছে বাঁলয়া অনেকে [ যথা, কাউয়েল সাহেব] মনে করেন। 

তাহা হইলেও উভয়ের আঁবভভব কালের পার্থক্য দাঁড়ায় দুইশত বৎসর । 

অন্যাদকে দেখি যে, ইংরেজী প্রথম উপন্যাস রচিত হয় খুশম্টীয় অম্টাদশ 

শতাব্দীর মাঝামাঝ [অবশ্য ইহার পূর্বেকার গদ্য উপাখ্যানগুঁলকে না 

ধাঁরয়া ] এবং বাঙ্গালা প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস [দুঞ্গেশনান্দনী--১৮৬৫ খুপঃ] 

রচিত হয় উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে । এই হিসাব হইতেও বুঝা যায় যে, 

ইংরেজ সাহিত্যের তুলনায় বাঙ্গালা সাহত্য স্ছাণ্ নয়, বিকাশের পথে ইহার 

অগ্রগাত যথাযথভাবেই হইতেছে, যাঁদচ, কালের তুলনায় বাঙ্গালা সাহত্য 

ইংরেজী সাহত্যের নিকট অব্বাচীীন। 

'মুসলমানাদগের সহিত সম্পর্কে আসিবার পর বাঙ্গালা ভাষা ও 

সাহিত্যের নব জল্ম হইয়াছিল।। ইহার কারণও সস্পম্ট। দেবভাষা সংস্কৃত 

সাধারণের নিকট অপ্রচলিত হওয়াতে বাঙ্গালায় সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে ভাঁটা 

পড়ে। মুসলমানাদগের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন প্রাণ- 

স্পন্দন জাগাইয়াছিল। কিস্তু এই নবস্পন্দন বাঙ্গালা সাহত্যের শহন্দুত্ব' তথা 

'বাঙ্গালীত্ব নম্ট কাঁরতে পারে নাই। বাঙ্গালা সাহত্য সমস্ত আগন্তুক উপাদানকে 

পাঁরশহদ্ধ কাঁরয়া আপনার অঞ্কে স্থান 'দিয়াছিল। 
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ভারতচন্দ্রের কবিপ্রাতিভা আলোচনা করবার পূর্বে বৈষবসাহিত্য ও 

মঙ্গলকাব্যের কথাট সাঁরয়া লই। |বিশ্বের দুই মহাদেশের সাহত্যগগনে একই 

বম দইাট জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছল- পব্বণ্ডে চণ্ডীদাস এবং পাঁশ্চম- 
খণ্ডের চসার। কিন্তু উভয়ের তুলনা করা চলে না॥ বাঙ্গালাদেশের একাঁট 

ছোট গ্রামের আত্মভোলা কবি চণ্ডীদাসই বা কোথায় এবং কোথায় বা সেই 
উচ্চশিক্ষিত ভুয়োদশর্শ চসার। তবুও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ।বাঙ্গালা 

সাহিত্যের নবজন্মলাভ হইয়াছিল চণ্ডীদাসের লেখনীনিঃসৃত গাতিকাব্যে ॥ 

কাব চন্ডীদাসের কাব্য মিল্টনের 'লীসিডাস্' [10195] নহে, শেলীর 

'এপিসাইীকিভিয়ন্ [১11১8071090] কিংবা সুইন্বার্ণের '্রায়াম্ফ অব্ 
টাইম" [10101107০11 1090 ] জাতীয় নহে। চণ্ডাদাসের গ্ঁতিকাব্য তৎ- 

কালীন প্রেমমূদ্ধ অন্তর-সঙ্গীত, রাধাকৃফের চিরন্তন প্রেমলীলার নবপ্রকাশ, হদয়ের 

নুখদুঃখের অনুপম আলেখ্য। . তাবখ। বৈফবসাহিত্যের মধ্যে লক্ষ্যণীয় বিষয় 

হইল যে, মানুষ ঈশ্বরকে আপনার সুখদুঃখের গণ্ডীর মধ্যে আনিবার চেষ্টা 

কাঁরয়াছে। এই ঈশ্বর তত্ৃজ্ঞানের বা দর্শনশাস্নের ঈশ্বর নহেন, শুধু বৈকুণ্ঠের 

জন্যই বৈফবের গান' নহে- মানুষ আপনার প্রিয়তমকে দেবত্বে উন্নত করিয়াছে 

এবং দেবতাকে প্রিয় কায়াছে। ) ঠাকুর বৈষবসাহত্যে প্রেমের ঠাকুর হইয়া 

উঠ্ভিয়াছেন। চন্ডাীদাস বাঙ্গালা সাঁহত্য-বীণার যে-তারাটতে ঝঙ্কার তুঁিয়া- 

ছিলেন, পরবন্তর্ণ কাবগণ তাঁহাঁদগের আপন আপন হৃদয়াবেগের ভাষা সেই 



কবি-প্রাতিভা ৪৯ 

ঝকারেই মূর্ত কারিয়া গিয়াছেন। ২ বৈফবস্যাহিত্যের ভাবধারা ও প্রকাশভ্গী 
সংস্কৃত সাহিত্য হইতে পৃথক-ইহাতে অন্তরের আকুতি, মানুষের চিরম্তন 
আকাঙ্ক্ষা গোলোকের তীর্ঘযান্রী হইয়াছে। 
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'ঝ্রঙ্গালা, সাহত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল মঙ্গলকাব্য রচনা। 
আধে্তর ধম্ম, রতি, নীতির সহিত আর্য্য-ধম্মাবশ্বাস ও সংস্কারাঁদর 

সংমশ্রণের ফল হইল, অপৌরাণিক আর্ষোতর সাহত্য-মঙ্গলকাব্য। মনসা, 

ধর্ম্ম প্রভাতি দেবতা স্বীয় প্রাতিষ্ঠা ও পূজা লাভের জন্য ভাবষ্যং সেবকাঁদগকে 

প্রভাবিত কাঁরয়াছেন, নানা দুঃখ-দ্দদ্দ্শার ভিতর দিয়া ইহারা দেবতার প্রসাদ 

লাভ কারয়াছেইহাই হইল মঙ্গলকাব্য সমূহের উপজীব্য বিষয়বস্তু ।) এই কাব্য- 

গুল প্রকৃত লোকসাহত্য, আপন আপন কালগত বোৌশম্ট্য পাতায় পাতায় 

বসাইয়া শিয়াছে। 'ফ্লঙ্গল-কাঁবগণ সাহত্য-সৃম্টিকে গোণ কারয়া মঙ্গলদেবতার 

৪ 



৫০ রায়গুণাকর ভারতনন্দ্ 

জয়গান ও পূজা প্রবর্তনকেই মৃখ্য স্থান দিয়াছেন। তবুও মঙ্গলকাব্যগলি 

শুধু দেবতাবিশেষের নিমল্ণ-পত্র নহে, সাহাত্যিক তথা এীতহাসিক মূল্যও 

ইহাদিগের যথেষ্ট আছে। । 
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00717950 01 (01770 1090 ১0০০69060, 11) 11091112117 0301)56]565 11700 

11)0 210110 080 1109]1187010 70০05০02101 11161010010 1১815007600. 10100 

0191901 01 11690 [0015 9.9 1901 10 091৮ 116৮2010011 10 170101655 

06] 20010000 1) 100 90101101090 00৬09 01 00650 0610165 
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[19.0112117 0040 10100950 097961595 ০0010 1001 15100 2, 10161) 1091 25 

11009.0010, 110650 00021005 0 8,167] 1010-110019100 0 13907691, 

210 95 50101) 016 01)219.01611560 19 11 11১ 21110591763 21)0 91৮916 ! 

[17 010 ০ 000, ৪, 078]1010 06501001100 01 006 30106411 1110 800 

1361769]1 10100 0 & 1)%00100 860. 116 ৮11179 [00015 [09110 00৫ 

[0101016 ০01 0010/010190191% 1106 20 0091 70801 8100 102115010 1709101)0] 

10101) 15 90 0080 0 1106 1062 01 1016 [9601010; 2100 ড/1190. 160060105 

11015 11161981010 17010 0001177655 2100 10879116615 105 10800111791 
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18060 [009910৮6 £10590055 07 01701161100 [৬]. 
তি, ষ 

ধমঙ্গলকাব্যের যে-গতানুগাঁতিক ধারা চলিয়া আসিতেছিল, ভারতচন্দ্র তাহা রঃ 

হইতে বেশ কিছুটা আপনাকে স্বতন্্ করিয়া লইয়াছিলেন+ অবশ্য ভারতচন্দ্রে 

কাব্যও মঙ্গলকাব্য ॥ইহার মধ্যেও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উপাদানযুগল--চোৌতিশা" 

ও 'বারমাস্যা'__রাঁহয়াছে ।!বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে চৌতিশা বহু পুরাতন । আরবা 

ও ফারসী ভাষায় 'আিফ., 'বে" 'তে' ইত্যাদি বর্ণক্রমে অন্দরূপ রীতিতে কবিতা 

1লাখবার রেওয়াজ আছে। তদনুসারে উর্দীতেও এই রেওয়াজ আসিয়া 



কবি-্রতিভা &১ 

গিয়াছে। 'বারমাস্যা' বা 'বারস্যা' শব্দটির অর্থ হইল নায়ক-নাঁয়কার বিশেষতঃ 

দুঃখবিধুরা নায়িকার পারিপার্থিক ও মানীসক অবস্থা একত্র অগ্কনের চেষ্টা। 

বাঙ্গালা সাহিত্যের বারমাস্যার অনুরূপ পাটনা জেলায় 'ছোৌমাসা' নামক এক 

প্রকার লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। যুরোপেও কোন কোন অণ্চলে অনুরূপ 

খাতু সঙ্গীত-[ ১68501791 50089 ]-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।.. 

++” “পাঁচালী কাব্যে সংস্কৃত সাহত্যের সাক্ষাৎ প্রভাব দেখা যায় শুধু 

বারমাসিয়া, অংশে । কািদাসের ধিতুসংহার-এ প্রোমকের নিকট সুখদ 

ষড়ধতুর সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইয়াছে । ইহাই 'লৌকিক' ভাষা সাহিত্যে 

পাঁরণত হইয়াছে বিরাহণ নায়কার বারমাসের দুঃখ বর্ণনায়। শুধু 

পুরাতন বাঙ্গালা সাহত্যে নয় পুরাতন 'হন্দী এবং গুজরাট কাব্যেও 

বারহমাসা' বাদ যায় নাই। (মালিক মূহম্মদ জায়সীর পদ্মাবতী কাব্যে 

পাঁদ্মনর বারমাসয়া এবং গণপাঁত বিরচিত মাধবানল-কামকন্দলা দোগ্ধকে 

মাধবের বিরহ-বারমাস দ্রম্টব্য। দুইঁট কাব্যই ষোড়শ শতকে লেখা ।) 

আসামী-উড়িয়ার তো কথাই নাই [৭11 

“পবাবিধ দেবদেবীর বন্দনা, স্যাম্ট-পরাক্িয়া, শিবের বিবাহ, হর-পান্বতীর 
কোন্দল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ উপাদান। বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 

সাঁহত ভারতচন্দ্রের কাব্যের সাদৃশ্য প্রচুর।, দূব্বলা ও হারামালনীর 
বেসাতি! ৮1, অল্টমঙ্গলা, হর-গোৌরীর কথোপকথন, স্বগন্দরস্ট নায়ক-নায়িকার 

পাঁরকল্পনা প্রভাতি উভয় কাব্যেই সদৃশ । এত সাদশ্য সত্তেও ভারতচন্দ্রে 

অন্নদামঙ্গল এককু। 'অন্নদামঙ্গল-এর প্রথম অংশ যুগলের বিষয়বস্তু ভারত- 

চন্দ্রের নিজস্ব নহে কিস্তু কাব তৃতীয় অংশে নিজস্ব রীতি দেখাইতে প্রয়াস 

পাইয়াছেন। ভারতচন্দের গল্প বাঁলবার ভঙ্গনীটও অনুপম । [ সাধারণ 
প্রেমকাহনীতে তিনি এমন অপদ্ব্ব ভাস্ক্ষের পরিচয় রা যাহাতে 

৪৮০০এপানরা আত পরই শপ লে চাক ০ সং লি ৩ পপপিনএপ শি পলি | পাপা 

মঙ্গলকাব্যের গল্ভালকা-প্রবাহ হইতে আপনাকে 'কিয়দংশে বিচ্ছিন্ন কারয়া লইয়া 
চিত কা পারার আশা পারার জা আনীত আক 

কাঁব সাহত্যজগতে এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন। এই হিসাবে ভারত- 
৮০ কি চে 

কে বাঙ্গালাসাহতোর আধনীনক যুগের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে না 
বক একী শা উনি সদ হাত | জী এ চপ বত 

“01006 10018 0: ০007 00600 1160190816 2.5 11011090617 ০0- 

[90190 10) 161161075 8200 08911051080 29500760100 0019 ৪. 50]21- 



৫২ স্লায়গদণাকর ভারতচন্দ্ু 

161161005 006 21005 2 96081121 01082150017 306 090 23 0206 

9871008 00906100, 10 0015 1016. [056 05 %. 0701006 ০০%, £35 

ড1972-5000819, 0 130091900020019) 01006 001 10 15 00617 

2150 115 01105, ড10101) 10211500600) 01 006 5600181 90177 10 

001 11121251016, ঠা 9010 70060] 1097191099 01 10000 013212,006 0: 

2101016000016--51091 8102150000810012, 1093 156 03 15 8, 01509 ০0£ 

1100181% 50010016. 010 ড1059-১000915, 13 ৪. 1056 ৪601, 2, 1806] 

1) ৮6150. 130 016 100 180 0০805 01 1085 00001706 901110081 ০0: 

10651 ৪1)081 1 000 15 108 00008100011 10001708100 102:95100, ড71010 

10005 11561 (0 17017701005 2100 6৮60 11706110910 0:09:01061)1, 00 

131)91519,010910018) 17056 25 20 217709106 €15006 11) 2, 10081)15 119 

৪150 150 1025 150 (91160 60 0185 21] 006 017) 106 00010 0101 01 115 

3010]0065. 13119150501791001799 [009100, 1] 1099 98 90, 19 ৪, 

3000 118 0006-1001 01 15/01)6, 00 ০0 ৬০009 1১817000703 [ ৯]. 

ও ই এর টরলুরি ররর রানুর বূরানিজসাদুকার। 
গান ও অন্যান্য গীতিকাব্যগ্ঁলর মধ্যে। সূপ্রাচীন কাল হইতেই গণীতিকাব্য- 

প্রবণতা বাঙ্গালী কাবগণের মধ্যে দেখা গিয়াছে ।| ধোয়ীর "পবন দূত", জয়দেবের 

'গণতগোবিন্দ, গোবদ্ধনের 'সপ্তশতন' প্রভৃতি ইহারই প্রমাণ দেয়। বোধ হয়, 

নীরস, রূপকাটঢ্য বৃহদায়তন কাব্য বাঙ্গালী-কাঁবর রূচির উদ্রেক করে নাই। 

মধ্যযুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে পাইতোছি বৈফবগ্গীতকাঁবতার বন্যা )) গতকাব্যের 
ধারাতেই বাঙ্গালীর প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে, প্রাণধম্মণ তীর অন্দভূতিসম্পন্ন 

বাঙ্গালী-কাবি গণীতি-কাব্যে আপন সংবেদনকে সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 

“বাঙ্গালা ভাষার আর যে দুঃখই থাক, উৎকৃষ্ট গণীতকাব্যের অভাব 

নাই। বরং অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কাতার 

আধক্য। ভারুত্চন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই জাতীয় কাব্য বাঁলতে 
হয়! ১০]।+ 

খেজ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী মহাকাব্য রচনার অনুকূল ছিল না। যে- 

[বিরাট জাতীয় বিপ্লবের 'ভীত্তভমির উপর জাতীয় আঁভমানের সৌধস্বরূপ 

মহাকাব্য রচত হয়, সে-যুগ অজ্টাদশ শতাব্দী নহে। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও তাই 

দেখি খণ্ডকাব্য-প্রবণতা। সাধারণতঃ তৎকালে দেবদেবা কিংবা অধ্যাত্মবিষয়ক 

কাব্য রচিত হইত। কিন্তু ভারতচন্দ্র-বিরচিত কাঁতিপয় কাব্য [যথা--বিসম্ত” 



কাঁব-প্রাতিভা $৩ 

বর্ষা, হাওয়া, 'ধেড়ে ও ভেড়ে' ইত্য্দ] এই গতানুগাঁতকতাকে ভঙ্গ করিয়া 
কাব্যজগতে নৃতন দ্ষ্টর সণ্টার কারল। অবশ্য 'বসম্ভ" বর্ষণ প্রভাত নৈসার্গক 

গশীতকাব্যগুলিতে সুবিশাল সংস্কৃত সাহত্যের অনুরণন 'ত ছিলই। নিম্নোক্ত 

্লোকগযীলতে ইহার প্রমাণ মালবে-_ | 

ভাল ছিল শীতকাল, সে তো কামানলজাল, হৃদয় সাঁহত শাল, এবে হল দুরস্ত। 

না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আঁছল জব্দ, উত্তরে বাতাস স্তব্ধ, বক্ষ ছিল জায়স্ত ॥ 

_বসন্ত [বাবধাবিষায়ণী কাঁবতা ] 

[মধুরয়ং মধ্রৈরপি কোকিলাকলকলৈর্মলয়স্য চ বায়:ভিঃ। 

বিরাহণঃ প্রাণহন্তি শরীরণো বিপদি হস্ত সুধাঁপি বিষায়তে ॥ | 1 ১৯] 

চন্দনের দণ্ড ধরে, ফাঁণ-ফণা ছন্র করে, মলয়-রাজত্ব হরে, আরো রাজ্য চাওয়া । 

বিয়োগণীরে কাঁদাইয়ে, সংযোগাীরে ফাঁদাইয়ে, যোগী-যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কামগুণ 

গাওয়া ॥ 

হাওয়া এ] 

[ অচ্ছার্রচন্দনরসার্রকরা মাক্ষ্যো, ধারাগ্হানি কুসুমানি কোমুদী চ। 

মন্দো মরুৎসুমনসঃ শুচি হম্মযপন্ঠং, গ্রীচ্মে মদণ্ট মদন বিবদ্ধয়ীস্ত |] [১২] 

ময়্র ময়ূরী নাচে, চাতাকনী [পিউ যাচে, আর ক বিরহী বাঁচে, বুঝিনু নিজ্ক্যা ॥ 

বর্ষা [এ] 

[ইতো বিদন্যদ্ল্লীবিলাীসতমিতঃ কেতকীতরোঃ স্ফুরদ্গন্ধঃ প্রোদাজ্জলদনিনদ- 

স্কঁজতিমিতঃ। 

ইতঃ কৌকক্রীড়াকলকলরবঃ পক্ষমলদূশাং .কথং যাস্যক্তেতে বিরহাঁদবসাঃ 

সম্ভৃতরসাঃ॥] [ ১৩] 

(৮) '্রায়গণাকর ভারতচন্দ্র তদীয় কাব্যে তদানীন্তন কালের একাট হীতহাস 

ব্ক্ত কাঁরয়াছেন। মহারাজ কৃষচন্দ্রের সভাবর্ণনে এবং মানাঁসংহে তান 



৫৪ রায়গুণাকর ভারতনন্দ্ 

তখনকার ও রাজনোতিক জীবনের যে-চিন্রগুলি আঁঙ্কত 

কাঁরয়াছেন, তাহাতে ভারতচন্ড্রের কাব্য কাব্যে ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে। 1 

41109 508 01 2 18091) 00100901200 1156 0001৮0০09৮ ০0: 

210011)01 1391921, 121791)0901210018, 000 01 006 70111001021 2,06015 2 

1116 07979, 04 1185969, 106 [-13109790,0107,0019,] 91000000195 1 

1015 ৮/0115 81] 106 00161 019891)06 200. 8]1 1100 1101767 00177101010 

০02 0902.061)6 21156001500 99016. 087 200 10701089, ০1- 

18160. 200 0/171081], ৮1110 200 [061%6158, 13109919,0020019, [6016- 

901705 006 00607 9০001979010 ০ 106 61810006200) 00001 [১০60 

11006] [91900951021 16 1080 9081)0, 10616 15 190 69110521106 

1176 190 0021 1)0 1090 ৪. 00109] 12610 5001, 8100 11016 19 1701001176 

1)00210110 07 17)0110200, 918,00৬ 01 07%911021] 81000 1019 0060, 

1101) 15 83 10111110171 2.9 16 15 11209199700 [১৪]. 

.. (.ভারতচন্দ্রের কাব্য মম্মথ ভটের 'কান্তাসাম্মিত' বাক্যের মতই মনোমন্ধকর। 

[ভারতচন্দ্র কথাশিজ্পী। কাঁবগুরুর কথায় 'রাজসভাকাব রায়গুণাকরের অন্নদা- 

মঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মাঁণমালার মত, যেমন তাহার উজ্জবলতা তেমাঁন তাহার 

কারুকার্যয। বহ:ভাষাবিদ ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যে নানাভাষা চয়ন ও বয়ন করিয়া 

প্রত্যেকাঁট কাব্যকে বিস্ময়করভাবে রসোত্তী্ণ করিয়াছেন। )নানাপুজ্পে সাজি 

পূর্ণ কারবার জবাবাদহিও তান করিয়াছেন__ 

মানাসংহ পাতশায় হইল যে বাণী। উচিত সে আরবী পারসী হিন্দ্স্থানী | 

পাঁড়য়াছি সেইমত বার্ণবারে পাঁর। কিন্তু সে সকল লোকে বুবিবারে ভাঁর॥ 

না রবে প্রসাদগণ না হবে রসাল। অতএব কাঁহ ভাষা যাবনন মিশাল!॥ 

০০০০০০০০০০০ 

রস লয়ে ১৫]॥ 

_মানাসংহের দিল্লীতে উপাস্থাতি : 

(েসাত্মক বাক্যই যাঁদ কাব্য হয়, তবে ভারতচন্দ্ের কাব্য আঁতক্রান্তদোষ || 
এই প্রসঙ্গে আর একাঁট বিষয় উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করি। পুরাতন বাঙ্গালার 

পঠথতে 'লাঁপকর-প্রমাদ ও অশদ্ধপাঠ সংপ্রচুর। ভারতচন্দ্ের 'যাবনী মিশাল' 

ভাষাও এই প্রমাদে পাঁড়য়া অনেকক্ষেত্রে দিশাহারা ও দুব্বেধ্য হইয়াছে । এই জন্য 

অনেকক্ষেতে কবর প্রক্ত কাব্যের ভাষা উদ্ধার কাঁরতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়] 



কাঁব-প্রাতভা &৫ 

'উজ.বকৃ-কাঁজ.ল্বাশ যখন লাঁপকৃরের কৃপায় 'উজ্জবল-কজ্জবলবাস' হইয়া 

টীকাকারের ব্যাখ্যাতে 'এক প্রকার পাহারাদার জাতি অথবা যবানিকা' অর্থ গ্রহণ 

করে, তখন পাঠকের পক্ষে হা হতোইস্মি মন্দভাগ্যঃ' বলা ছাড়া আর কি থাঁকতে 

পারে! অন্রোদ্ধৃত ঘটনা হইতে বিষয়টি পাঁরন্কার ভাবে বুঝা যাইবে। 

“আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, চারিবংসর পূর্বে [১৩১৯ সাল] 

একাঁদন বঙ্গীয় সাহিত্য-পারষৎ মন্দিরে যাই। তখন পাঁরষৎ গৃহে বাঁসয়া 

অক্লান্ত সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 

পুরাতন পাথর পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত 'ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তান একখান 

সৃম্দ্রত গ্রন্থের কবিতাংশ আমায় দেখান এবং বলেন, তিনি তাহার প্রকৃত 

পাঠ ও অর্থানর্ণয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়াছেন। গ্রল্থখান অন্নদামঙ্গল; 

কোন সংস্করণ মনে নাই। 'লাঁখবার পর বসন্তবাবুর নিকট শ্দানয়াছি উহা 

বঙ্গবাসী প্রেসের সংস্করণ। কাঁবিতাংশাঁটি--উজ্জবল কজলবাসে ঘেরিয়াছে 

চারপাশে রোহেলা জল্লাদ আদ যত। তাতার জাতির শাখা পাঁরচায়ক 

তুকর্শ শব্দ 'উজ.বক্” এবং কজ.ল্বাশ্' মোগলবংশের বীরত্বপরিচায়ক পারি- 

বাঁরিক উপাঁধাবশেষ। তখন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে বাঁলয়াছিলাম উহা ছাপার 
ভুল, উহা উজ.বক্ কজ.ল্বাশ্ হইবে । পরে খন বঙ্গবাসণ প্রেস হইতে 
প্রকাঁশত ও শ্রীযুক্ত বিহারলাল সরকার মহাশয়-কৃত ভূমিকা এবং শ্রীযুক্ত 

দেবেন্দ্রীবজয় বস্ মহাশয় 'লীখত সমালোচনা সম্বালত একখণ্ড পুরাতন 

সটক সংস্করণ অন্নদামঙ্গল গ্রল্থে দেখিলাম উজ্জ্বল কজলবাসে 

ঘোঁরয়াছে চারপাশে" ইত্যাদ, তখন মনে হইল আরও গোড়ায় গলদ আছে। 

উহা স্বজ্পাশাক্ষিত নকল-নবীশের কীর্ত। নকল কারবার কালে আদর্শ 
পৃস্তকে হাতের লেখা পাঁড়তে না পারলে বা ভূল পাঁড়লে নকল-নবাঁশ 

অশুদ্ধ পাঠ লাঁখিয়া যাইতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কাঁবগণ অপেক্ষাও 

নিরঙ্কুশ ছিলেন। 'উজ.বক শব্দ বিকারে 'উজ-বেগ্, হইয়াছে । আদর্শ 

গ্রন্থে যাঁদ এই পাঠাঁটই 'লাখত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হাতের লেখা 

এ-কারকে আর একটি 'জ' এবং গ'কে 'ল' পাঁড়য়া ও 'ব' কে পৃব্ববর্ণে 

ব-ফলা স্বরূপ যুক্ত করিয়া উিজ্জবল' লেখা অসম্ভব নহে। তাহাতে 

উজ্জবলের সাহত কজ্জবল বা কজল বাঁসয়া দীর্ঘ ব্রিপদী ছন্দঃ ও 



৫৬ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

অন্প্রাস-অলগ্কার এই দুই বজায় থাকে। কজ,ল্বাশ শব্দ 'কজলবাস, 

রূপে লাখিত হওয়ায় টীকায় ইহার অর্থ হইয়াছে--একপ্রকার পাহারাদার 

জাতি; অথবা পরদাও হয়।' উজ্জবলের টীকা নাই ১৬]।৮ 

ভরাঙ্গালীর স্বাধীনতার সায়াছের কবি জয়দেব। মুসলমান আঁসল-- 

বাঙ্গালীর দুদ্দনের কবি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস। মুসলমান আমলের সায়াহের 

মঙ্গল” নবীন ও প্রবীণের সংযোগ-সেতু। 

(৫) এএশব্দ ও অর্থ প্রতিপত্তি যা কাব্যের উৎকর্ষ। যাঁহার ভাব ও 

ভাষা সমানরূপে মহান্ এবং স্মন্দর তান মহাকবি।| কিন্তু সচরাচর 
আমরা দুই রূপ কাব্য দেখিতে পাই, হয় শব্দগত, নয় ভাবগত। প্রথমের' 

উদাহরণ গতগোবিন্দ, অন্নদামঙ্গল--দ্বিতীয়ের উদাহরণ বৈষ্ণব কাঁবগণের 

পদাবলী প্রভাতি। প্রথমের সৌন্দর্য্য সযত্র রক্ষিত প্রমোদ উদ্যানের মত-_ 

বাবুদের বারুণী পুজ্কারণী, অপরাঁট নীলাকাশতলে সায়াহ্কে কালছায়ার 

মাঝে পব্বত অবরোহিণন শুভ্র নির্বারণী [৯৭11৮ 

“ভারতের কাব্য ক্থার তাজমহল ।.. তুমি একাঁট কথা বা একি 

চরণ তুলিয়া লইতে পার কিন্তু তাহার পাঁরবর্তে তেমন স্ন্দর কিছ 

বসাইতে পারবে না। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার কাব। ভারতচন্দ্র সাংসারিক 

কবি-_সামায়ক সমাজের বিরাট বাণী । ' অনেক সময়ে দেশে ভারত শব্দে 

তাঁহাকেই বুঝাইত। কৃন্তবাস যে কুলের প্রাতষ্ঠাতা, মূকুন্দরাম যাহার 

মধ্যাহ্ন সূর্যয, ভারতচন্দ্র তাহার শেষ কাঁব। ভারতনন্দ্র চাঁলয়া গেলেন, 

তাঁহার অমর ছন্দ রহিয়া গেল। বাঙ্গালায় ইংরাজের জাহাজ আসতোছিল;; 

আমরা দৌখব এভনের কুল হইতে সওদাগর কী মহারত্র লইয়া 
আসিতেছে ১৮1৯ 

১/্রতন্দ্রর বাগৃবৈদস্ধ্য বাঙ্গালা সাঁহত্যে অমরতা লাভ কাঁরয়াছে। 
নিম্নোদ্ধাত সমালোচনাগ্দাল এই স্থলে প্রাণধানযোগ্য_ 

44851969105 3112190900091501519 120617989, 01976 15 100012175 

03075 11130010, 00076 10590 10016 £0809101, 01 21079 61629101107 



কাঁষ-্প্রাতিভা &৭ 

036 10016 78055 ০0 732106301 11609790075. 000 90116 010 20 
[0007 102. 2, 012500 03266112] 0১99 1020 10 00617 ০৬10, 121050989, 

1] 13105150,010210019, 15800106010 7010 91)2065 01 1610601 06800, 

90 হি) 17) 00001106, 50 90177600081 10 90000076. 13109199- 

010910012. 25 2. 50019106 115121 ০19:690020 1] 1900910 ও. 0095061 

(0 09, ড/106619 ০0 13910581) 151)60556 [১৯ ].৮ 

“বদ্যাস্ন্দর প্রভীতি কাব্য নৌতিক-জীবনের ভগ্রপতাকা, বিজাতীয় 

আদর্শ ও কুরচি-কলুষত, কাঁচের মূল্যে বকাইবার যোগ্য শক্ত ইহাদের 

উপলান্ধ হয় নাই, একযুগ ভায়া এই কাব্যগুঁল পাকা সোনার মূল্যে 

বকাইয়াছে।...€“ছলচ্ছল, টলট্রল, কলরুল তরঙ্গা- এই ছন্রাটতে তরঙ্গের 
1তনটি গুণ 'না্দদস্ট হইয়াছে, ছলচ্ছল--জলের প্রবাহব্যঞ্জক, টলট্রল-_ 

জলের নিম্মলতাব্যঞ্জক, কলক্কল-জলের নিকণব্যঞজক। গঙ্গাতরঙ্গের 

এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কাঁব 'দিতে পারেন 

নাই ২০11৮. | 

(5) (ভারতচন্দ্রের শব্দকৌশল শুধু শব্দশাস্তজ্ঞের পাঁরশ্রমলন্ধ জ্ঞানের 

প্রকাশ নহে, তাহা অর্থহীন ধৰন্যাত্মক শব্দের প্রকৃতির সহজাত জ্ঞান ও 

কৌশল। মনে হয়, যেন অর্থদ্যোতক শব্দের সাহায্যে বাঁহঃপ্রকাশের 

পূৰ্বে মানুষের মনে যে ভাষা অজ্ঞতে সণ্সারত হয়, ভারতচন্দ্র রায় সেই 

ভাষা-দ্রুণের হৃদস্পন্দন শানিতে পাইয়াছিলেন ও তাহাই ভন্রান্ত কৌশলে 

বেগ, লোলাঁজহহ আগ্মর সব্ব্ঠাস নিনাদ ও প্রলয়ের অট্ররোলের মধ্যে 

ণপনাকীর বিষাণ সমান কৌশলে পাঁরপূর্ণ তানে বাজিয়া উঠে?) প্রচ্ছন্ন 

জ্ঞানের অতল তলে এই শব্দ রাজ্যের রেখাচত্রের সন্ধান আধুনিক ফরাসী 

ভাষাবজ্ঞান-সেবীরা অত্যল্পকাল মাত্র পাইয়াছেন। অঞ্টাদশ শতাব্দীতে 

বঙ্গের সুদূর প্রান্তে ভারতচন্দ্র কর্তৃক এই জ্ঞানের এরূপ ব্যবহার আমাদের 

বিস্ময় উদ্রেক করে [২১]।৮ 
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“তনি | ভারতচন্দ্র] বাঙ্গালা ভাষা-তরুর, শুধুই ফুল নয়, পাতা- 

গুল পর্য্যন্ত লইয়া সেই তরুরই আশ্রত গুলণলতার ডোর দিয়া সাহত্যে 

যে-রুপকর্্ম কাঁরয়াছেন, সেকালে বাঙালীর পক্ষে তাহা এক অভাবনীয় 

বন্তু। ভারতচন্দ্র ভাষাকে যেন একখান শাঁন্তপুরী সাড়ী পরাইয়া, পায়ের 

মল কয়গাছির মাপ ঠিক কাঁরয়া এবং মাথার চুল একটু ভাল করিয়া বাঁধিয়া 

দিয়া, তাহার শ্রী যের্প বাড়াইয়াছেন এবং কেবল তাহারই কারণে সেই 

সূচতুরা স্বজ্পভাষণী যুবতীর চোখে যে-কটাক্ষ এবং অধরে যে-হাঁসর 

ভাঙ্গমা ফুঁটিয়াছে, সে-ষে কতবড় প্রাতিভার কাজ, তাহাতে কি কোন 

সন্দেহ আছে ২২1।+ 

9) /টা়গ্গাকরের কার অপর একটি সুগুণ হইল সংক্ষিপ্ততা। ভারত- 

চন্দ্রের কাব্যে যে-বাকৃসংযম ও পদবন্ধের গাঢ়তা লাক্ষত হয়, তাহা অনাস্বাদিত- 

পূর্ব 1] খাঁট বাঙ্গালা ভাষার দ্বারা তিনি যে বাহ্নল্য-বাঁজ্জত রচনাশৈলী স্যন্ট 

কাঁরয়াছলেন, তাহাতে তান একাতপন্ন প্রভৃত্বের দাবী কাঁরতে পারেন। 

্কুন্দরাম ও ঘনরাম এক কথা সহস্রবার বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের কাব্য সেই 
কলঙক হইতে মুক্ত। মঙ্গলকাব্যের যুগে তাঁহার কাব্য যেন পরম স্বাস্ত, 

আঁতশয্য-প্রপীড়ত পাঠকের আকাতক্ষত 'িশ্রাম। ভারতচন্দ্র ভাবোদ্রেক 

ব্যাপারেও সংযমী কবি, ভাবের বন্যায় আত্মহারা হইবার সুযোগ তানি বহহক্ষেত্রে 

সযত্নে পারহার কাঁরয়াছিলেন। অক্নপূর্ণ-পাটনণ সংবাদ তাই ভাবাতিশয্য- 
বিরহিত পাটনশজনোচিত বিবৃতির একখানি অকৃত্রিম প্রো্জবল আলেখ্য) 

“ইংরেজী সাহিত্যে টেনিসনের পৃব্ববিত্তর্ণ কবিদল সকল বিষয়েই 

আতিশয্য কাঁরয়া গিয়াছেন। আঁতিশষ্যের উৎপীড়নে পাঠক সমাজ শ্রান্ত 

হইয়া বিশ্রাম অনুসন্ধান কারতোছলেন। টেনিসন তাহাদিগকে সেই শাস্ত 

'দিয়াছিলেন। ভারতচন্দরের রচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরস; সম্পূর্ণ অথচ 

স্বল্প। ইহা ভারতচন্দ্রের রচনার এক প্রধান গুণ সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ 
এই গুণ তাঁহার সমসামায়ক ও পূর্্ববত্তরঁ কাবাদগের রচনায় বিরল ২৩11৮ 

১২ £্ারতচন্দ্ের ছন্দ তাঁহার ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছে । ভারতচন্দ্ে 
কাব্য ছন্দানগড়ে বদ্ধ রূদ্ধতেজ-নট নহে, তাঁহার কাব্যনটা ছন্দের নূপূর- 
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নিরূণে বিদগ্ধচিত্তে রসঃসণ্ার কাঁরয়াছে। শব্দকুশলী কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে 
নানার্প ছন্দের সমাবেশ দন্ট হয়। কাঁবি সংস্কৃত তৃণক, তোটক, শিখাঁরণী, 

ভূজঙ্গপ্রয়াত, লালিত প্রীত ছন্দের এমন সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহার তুলনা 

বঙ্গসাহত্যে বিরল।) “ঠিক ছন্দাট কাঁব ঠিক স্থানে প্রয়োগ কাঁরয়াছেন। (কাব 

ভূজঙ্গপ্রয়াতে মহাদেবের অন্তরের আকুলতা ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং শখাঁরণ 
ছন্দে নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণে প্রয়াস পাইয়াছেন॥ শিখারণী অর্থে ময়ূর, 

সৃতরাং নাগের পক্ষে আদৌ সুবিধা জনক নহে। (ভারতচন্দ্রের সব্বাপেক্ষা 

উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব মসৃণ পয়ার ও ভ্রিপদী রচনায়। টকোথাও ছন্দপতন নাই, 

কোথাও উচ্চারণে পাঁরশ্রম নাই, ভারতচন্দ্রের পয়ার ও ন্রিপদী ছন্দ পৃত- 

সললা নির্াঁরণীর ন্যায় গুণীজনকে অনস্তকাল অমৃতদান করিবে। 

ভারতচন্দ্রের কাব্যের অপর গুণ হইল শব্দালঙকার ও অর্থালঙকারের প্রাচুর্য । 

ইহাদিগের দ্টান্ত অন্নদামঙ্গলের পাতায় পাতায় মিলে। এতদ্যতীত বাবধ 

ভাষার শব্দের সার্থক প্রয়োগও রায়গুণাকরের কাব্যের অন্যতম আভরণ)' 

“জয়দেব দেবভাষাকে যে ললিত-কলায় শোভিত কাঁরয়াছেন, ভারত- 

চন্দ্রের বাংলায় সেই কোমলতার শ্লী আরও অনেকখানি বাঁড়য়া গিয়াছে। 

বঙ্গভারতশর কণ্ঠে তিনি যে সাতনর দোলাইয়া দিয়াছেন তাহার 

প্রত্যেকা্টতে দামী পাথর ও মণিমাঁণক্যের প্রভা স্পম্ট ।...... চাষীদের গান 

হইতে তান অন্নদামঙ্গলের মালমশলা সংগ্রহ কারয়াছেন।...গোরক্ষ বিজয়ের 

শব, রামেশ্বরের চাষী শিব, বহু পল্পী-কাঁব আঁঙ্কত লাম্পট্যদোষদ:স্ট বৃদ্ধ 

" শিব, এইভাবে নব চিন্রপটে, নব বর্ণে নব ওঁজ্জবল্যে, ছন্দের অপরূপ 

পাঁরপাট্যে জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ২৪11৮ 

, ৮ভারতনন্দ্রু যে সমস্ত ছন্দ বাংলায় আনিয়াছেন, তাহা আমাদের 
ভাষায় ভ্রমশূন্যভাবে গৃহশত হইয়াছে দৌখতে পাই- শব্দের মাধূর্যে 

তাহা অতুলনীয়, 'হন্দীর ধবন্যাত্বক কাবতার ভঙ্গী সেগুলিতে পূর্ণ 

সাফল্যের সাহত অনুসৃত, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম তাহারা অনমমান্ন 
লঙ্ঘন করে নাই। এ সকল বিষয়ে ভারতচন্দ্র বাহাদুর বটে। বাংলা 

শব্দে লঘুগুরু উচ্চারণ ভেদ নাই। তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ অনুকরণ 
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করা যে কত দুরূহ, তাহা অলঙকার-শাম্ব্জ্ঞ পণ্ডিতগণ বুঝিতে পাঁরবেন। 

কিন্তু ভারতচন্দ্র শুধু সংস্কৃত ছন্দগ্যাল নিদ্দোষভাবে বাংলায় আমদানী 
করেন নাই, সংস্কৃতে যাহা নাই, বাংলাতে ছত্রে ছত্রে মিল দেওয়ার নূতন 

গৌরব তিনি তাঁহার ভূজঙ্গপ্রয়াত ও তোটকাঁদ ছন্দে 'দিয়াছেন। কতবড় 

প্রতিভা লইয়া 'তনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তাহা প্রমাণিত 
হইতেছে! ২৫11৮ 

(০) (ভারতচন্দ্রের কাব্যের অন্যতম লক্ষণীয় উপাদান হইল মানাঁবকতা 
অলোকিক দেবকাহিনীর সাঁহত লৌকিক প্রেমগাথার অপর্্ব সমন্বয় 

ঘাঁটয়াছিল সর্বপ্রথম গীতগোঁবন্দে। এই সমন্বয়ই বর্তমান রাঁহয়াছে মধ্য- 

আকুতি-[ 'জল্মশোধ খাও কিছ; চাহয়া এ মায়']-তে, মেনকার প্রাত উমার 

উক্তি-[ 'আল্যা করি কোলে বাঁস' ইত্যাদি ]-তে, হর-গোরাীর দাম্পত্যকলহে, 
পাটনীর বরপরপ্পনা প্রভাতিতে এই মানাবকতা রুপায়িত হইয়াছে। ) হরগোরী- 

পাঁরণয়টি লক্ষ্য করা যাউক। বাঁবধ পুরাণে হরগৌরাী-বিবাহের বাবিধ 

আখ্যান পাওয়া যায়। এই আখ্যানগ্যলি একন্রত করিলে হরগোরা-পারণয়ের 
এঁতিহাঁসক বিবর্তনের ধারাট মিলিতে পারে ২৬]। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে 
বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মার আদেশে বিভাবরী দেবীদঃ্রাণকে কৃষমার্ত কারলে 
শিব কর্তৃক উপহাঁসতা দেব? ব্হ্াকে তপোতুষ্ট কাঁরিয়া স্বায় শ্রী ফিরাইয়া 
আনিয়াছিলেন। 'হিমাদ্র-দহিতা গাঁজা জন্মলাভ কাঁরিলে, ইন্দ্রাদম্ট নারদ 
হিমালয়ের নিকট আসিয়া দ্বযর্থে দেবীর ভাগ্যবর্ণনা করিয়া শিবের সাহত 

বিবাহ দিতে বলেন। নারদের পরামর্শে কামদেব মহাদেবের তপোভঙ্গ কাঁরতে 
গিয়া ভস্মীভূত হইলে, দেবী মহাদেবকে পাঁতিলাভের আশায় তপস্যা আরন্ত 
করেন। ইন্দ্রপ্রোরত সপ্তর্ষিবূন্দ দেবীকে পরীক্ষা করিয়া তুষ্ট হইলেন। 
অনস্তর, হিমালয় হরগৌরী-বিবাহে মত দিলে দেবগণ গন্ধমাদনে গিয়া শিবকে 
সাঁত্জত কারলেন। যথারীতি বিবাহের পর শঙ্কর 'হমাঁদ্রকে আমাল্মত কাঁরয়া 

বৃষারোহণে মন্দারপর্্থতে গমন করিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনা পাঁড়য়া 
মনে হয়, এই বিবাহটা যেন একেবারে বাঙ্গালীর সংসারের। ((ববাহোস্তর 
কোন্দলপর্ত্বটও বাঙ্গালীর সংসারের । রবীন্দ্রনাথের কথায়, দীন দরিদ্র বৃদ্ধ 
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ধশবের ণরক্ত গৃহের সম্মানলক্ষননী' দেবী অশ্লদার 'কৈলাস ও 'হমালয় আমাদের 

পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাঁজ 

আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।। ) 
“আমাদের সাহত্যের আদিম অধ্যায়গুলিতে কয়েকটি সৌরসঙ্গীত 

আছে, তাহাতে সূর্ধযঠাকুর অস্টমবধাঁয়া গৌরীকে বিবাহ কাঁরয়া কিরূপে 

বাড়ী লইয়া আসিতেছেন, তাহা বার্ণত আছে ।......সাহত্যের সৌরমন্ডল 
হইতে গোৌরীর নাম ধূইয়া মুছয়া গেল। শৈব সাহিত্যে তানি হইলেন 

শিব-সোহাঁগিনী উমা । ...... এই গৌরী সৌরলোকের নহে, কৈলাসেরও 

নহে- গোরা বাঙ্গালার পাড়াগাঁয়ের দুদ্ধপোষ্য দুঁহতা £ ২৭ 11% 

“বাংলাদেশ মানবের দেশ। গঙ্গাগৌরীর কোন্দলে, শিবদুর্গর 

কলহে আমাদেরই ঘরোয়া ঝগড়া । দেবতাকে প্রেমের জন বলে দেখেছেন 

বলে বাংলাদেশের সাধকেরা তাঁদের রচনায় যে দরদ দৌখয়েছেন, সে দরদ 

» আমরা শাস্্রপন্থীদের কাছে আশাই করতে পার নে ২৬11, 
“এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগল্মাত পাব্বতীর কৈলাস জীবন 

নয়, এ অতঈত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য্য ও তস্য ভার্ষ্যা পার্বতী 

ঠাকুরাণীর জীবন কাহনী ২৯1।” 

'চণ্ডের কপালে গড়ে নাম হইল চণ্ডী" ইত্যাঁদ কোন্দলকাব্য পাঁড়য়া 

মানসনেত্রে গৃহস্থালীর এক্ষ অঞ্কে কোন্দল-পরায়ণা পাব্বতীর মুখের প্রাতাট 

পেশীকুণ্ণন পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়া উঠে। অন্নপূর্ণা-পাটনী সংবাদেও দৌখ, 

জাগিয়াছে, সে পাঁরচয় চায় এবং 'িশেষণে পাঁরচয় পাইয়াও সে স্কুলব্দ্ধি 

পাটনীজনোচিত উত্তর দিয়াছে--যেখানে কূলীন জাতি সেখানে কোন্দল'। 

বরপ্রার্থনা কালেও তাহার সামান্য কামনা ওঁচিত্বকে আতিক্রম করে নাই। ইহা 
যেন ভক্ত খীম্টানের প্রাতাঁদনের আহার্ধ্য কামনার অনুরূপ । 

পঁনরক্ষর গ্রাম্য মানুষ; বয়স হইলেও প্রাণের সারল্য যায় নাই। 

গরীব অথচ ধম্মভীরু; আতি অল্পে সন্তুন্ট। পারের মাঝি হিসাবে 

তাহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাই একটু বেশী সতর্ক। তাহার উপর, 

যে বিশেষ হিন্দু কালচার সমাজের নিম্নস্তরেও সন্টারত হইয়া এককালে 



৬২ রায়গ্ণাকর ভারতনন্দ্ 

বাঙ্গালীর জাতীয় চারন্রকে-যেন একপ্রকার ভাঁক্তুর আত্মসমর্পণের ভাবে-_ 

শাস্ত ও দ্নপ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের এই ঈশ্বরী পাটনী তাহারই 

একটি চমৎকার নিখত দ্টান্ত ৩০11৮ 

দেবীর চরণস্পর্শে কাঠের সেপ্টাতি সোনার হইয়াছিল কিনা জানা নাই 

কিন্তু বঙ্গসাহত্যে ঈশ্বর পাটনীর কাঠের তরী সোনার তরাঁ হইয়া গিয়াছে। 

“দেবার গাঙ্গিনী পার হাওয়ার অল্প সময় টুকুর মধ্যে ঈশ্বরী পাটুনীর 

সরল মুগ্ধ চিন্ন পাঠকের মনোহরণ করিয়া লইতে একটুকুও বিলম্ব করে না। 

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" এই সামান্য প্রার্থনার মধ্যে শুধু 

চিরকালের গ্লেহব্যাকুলতা ধনিত হইয়াছে ।৩১1।” 

অন্নদামঙ্গল-কাব্যের অন্যতম স্বাভাবিক ও জীবন্ত চরিত্র হীরামালনী। 

হীরামালনীর নামকরণেও ভারতচন্দ্রের শিজ্পীমনের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

কাবগুরুর কথায়, মানুষের মাধুর্য, সব্বাংশে সুগোচর নহে 1......... তাহাকে 

আমরা কেবল হীন্ট্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃম্ট কাঁর। নাম সেই সৃজন 

কার্ষের সহায়তা করে। একবার মনে কাঁরয়া দোঁখলেই হয় দ্রৌপদীর নাম 

যাঁদ ভীর্মলা হইত, তবে সেই পণ্ণবীরপাতিগাব্বতা ক্ষত্র নারীর দীপ্ততেজ 

এই তরুণ কোমল নামাঁটর দ্বারা পদে পদে খাঁণ্ডত হইত ।” কথায় হারার ধার' 

হাস্যলাস্যময়ী হারামালিনীর নামমাহাত্্যও এমান। তেমান সোহাগনী, 

কালকেতু, লকলকাঁ প্রভাতি নামগীলর মধ্যে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পাঁরস্ফুট হইয়া 

উাঁয়াছে। অবশ্য, পাশ্চাত্য তাঁককেরা নামের সাহত গুণের সাধারণতঃ কোন 

সম্পর্ক আছে, এ-কথা স্বীকার করেন না 'কন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য তকশাস্্ 

নহে, কাব্য। নামটির মধ্য দিয়া পরিচয়ের নিশানা দেওয়াই ?শল্পীমনের কৌশল । 

মানাবকতার দিক দয়া ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। 
অনেকে ৩২] এর্প মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোন 

রক্তমাংসের চাঁরন্র নাই, সমস্তই বাঁধা-ধরা ছাঁদের।) এই বিষয়ে তিনি মুকুন্দ- 

রামের তুল্য নহেন। কাব্যের পাঁরাস্ছাতিও বহু অংশে ধাল্নক ও অ-মানাবকতা- 

যুক্ত। বিকৃত উপমা ও দূর্গত করুণরসের অবতারণা, মশানে সুন্দরের "স্থির 

মান্তন্কে কালীর চোৌতিশা স্ত্রুতি ইত্যাঁদ যেন ইহলোকের বস্তু নহে। বাক্যজালে 



কবি-প্রাতভা ৬৩ 

ভাবী শ্বশুরমহাশয়কে সুন্দরের উত্তরদান ধূম্টতারই পাঁরচায়ক। মোট কথা, 

গুলি অলঙ্কার ও কথার চাপে চাপা পাঁড়য়া গিয়াছে। . যেখানে কাব এই শব্দ- 

হইয়াছে । বিদ্যা ও স্ন্দর সেই হেতুই মলিন, ঈশ্বরী পানী ও হারামালিন? 

প্রো্জবল?) . 

সোনামুখী প্রকৃত হিন্দুসমাজের চিত্র নহে, বিদেশের আমদানী । অবশ্য 

বাৎস্যায়নের কামসত্রে, প্রাচীন বোদ্ধগ্রল্থে ও পল্লী-গশীতিকায় এই জাতীয় 

কুটরনীচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু মুসলমানী কেতাবের রঙ্গে হীরা 

উজ্জবলতর। 'জেলেখা” 'লয়লা-মজনু, জাতীয় চরিত্র কেচ্ছা সাঁহত্যে আত 

সুলভ। 'লায়লীর মাতা হইতে বীরসিংহের মাঁহষী বিদ্যাকে গালি দতে 

দিতে শাঁখিয়াছেন।' কৃষচন্দ্রীয় যুগের পূর্বাভাস কাঁবকঙ্কণের সময় হইতেই 
আরস্ত হইয়াঁছল। প্রকৃত নির্মল প্রেম-মাধূর্যের অভাবে কাব্যে হারা- 

মালনীগারর সূত্রপাত হয়। কাঁবকঙ্কণের 'অশোক 'কিংশুক ফুল, হইল যে 

চক্ষুশূল, কেতকী কুসুম কামকুণ্ত' ও 'পরুকালে দাঁড়ম্ব বিদরে' প্রভীতির মধ্যে 

দিয়া কাব্য-্রীর যে-্দ্রম্টাচার সুরু হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্যে 

তাহারই বর্ণপারবর্তন হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাবের গুরুত্ব আদো 

শ্রদ্ধেয় নয়, কাব কোন বর্ণনাকেই প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। 

ভারতচন্দ্রে সব্বত্রই আতিশষ্য। 

উল্লিখিত আভিযোগগ্যীল সম্পর্কে আমাদিগের বক্তব্য হইতেছে, 

ভারতচন্দ্রেযে শোথিল্য ও আতিশয্য নাই, এ-কথা আতি বড় মিন্রতেও স্বীকার 

কাঁরবেন না। তথাঁপ প্রচালত কথায় আছে--'দগ্ধদা গাভীর পদাঘাতও সহ্য 

করা যায়'। রায়গুণাকরের কলঙ্ক তদীয় কাব্যচন্দ্িমার আলোককে কখনও 

আবৃত কাঁরয়া রাখতে পারে নাই। আর আতিশয্য ও চটুকাঁরতা কোথায় 

নাইঃ সংস্কৃত সাহিত্যের পাতায় পাতায় তাহার দর্শন সূলভ। - 

গ্রামেশ্বর' যাঁদ 'পণগ্োড়েশ্বর, হইতে পারেন, কিংবা শবাদশানগরাধপ' যাঁদ 



৬৪ রায়গুণাকর ভায়তচন্দু 

দোষ দেওয়া যায় না। কাঁবর কাব্যে যগ-গত ছাপ পাঁড়বে ইহা বানর কি! 

বর্তমান শতাব্দীর দৃষ্টিতে দুই শতাব্দী পূর্বের লেখা কাব্যে এমন অনেক 

ন্ুটিই ধরা পড়ে, যাহা তৎকালে ন্রুটির মধ্যে গণ্যই ছিল না। 
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(ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিশেষতঃ বিদ্যাসূন্দর আখ্যানের অশ্লীলতার অখ্যাতি 

আছে। উপমার বাহূল্য, দেবচারন্রের দূর্গাত, আরিরসের ছড়াছড়--সমস্তই 

দোষবাঞ্জক। বকে ভারতন্দ্র বোঁদয়া বানাইয়াছেন, শিবের 'ববাহে মেনকার 

অপছন্দোক্ত তৃতণয় শ্রেণীর। বিদ্যার রূপবর্ণনায় বিশ্বের কিছুই বাদ পড়ে 

নাই। হারা মালিনীর গোপন ঘটকালি! ৩৪], বৃন্দাবনলীলার ভাষা ও 

ছন্দের অনুকরণ কাঁরয়া বিদ্যা ও সুন্দরের বিবিধ প্রকারের সন্তোগের সুবিস্তিত 

বিবরণ সাহিত্য-বিচারে অপ্রশংসনীয়।] নিম্নে কিছ; সমালোচনা উদ্ধৃত করা 
হইল-_ 

“অন্নদামঙ্গল নির্দোষ গ্রল্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহদ্ 

দোষ। “ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় 

না। ইংরাজদের মধ্যে জগননান্য শেক্সূপীীয়র প্রভাত কাঁবরা আঁভীহত 

অশ্লীলতা দোষে দূষিত ছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য তাহারা নিন্দনীয় 

ব্যাতরেকে প্রশংস্য হয়েন নাই। এতদ্দেশীয় একজন লেখক [রঙ্গলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায়] ইউরোপীয় কাবদের দোষ দেখাইয়া ভারতচন্দ্রের দোষ- 

থণ্ডনে উদয্ক্ত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই আমরা একথা উল্লেখ করিতোছ। 



কাঁব-্্রাতিভা ৬ 

..ভারতচন্দ্র ষে প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে 
উক্ত দোষ বড় গুরুতর হইয়া উঠিয্নাছে। কাবি রায়গৃণাকরের রটনায় 
আর কাঁতিপয় দোষ আছে। তিনি প্রচুর পরিমাণে অনুকরণ শব্দ ব্যবহার 

করেন, ইহাতে কেবল ভাবের অভাব মাত্র প্রতীত হয়; কেবল শব্দের উপর 

ানর্ভর করা মহৎ কবির লক্ষণ নহে ।......তিনি হিন্দ ও পারসক ভাষা 

না শাখলে মহত্তর কবি হইতেন..তনিন যত প্রবৃদ্ধ হইতোঁছিলেন ততই 

এইরূপ রচনায় আধক পারশ্রম স্বীকার কাঁরতোছলেন। ব্যাসের আত 

দুর্ভাগ্যজনক চিন্র।...গুণাকর সহজে ব্যাসদেবকে বিদায় করেন নাই; 

তাঁহাকে যংপরোনাস্ত অপমানিত করিয়া 'বিদায় কাঁরয়াছেন [৩৫]। 

“ভারতচন্দ্র আঁদরস পণ্চমে ধাঁরয়া 'জাতিয়া 'গিয়াছেন, কাঁবকঙ্কণের 

খষভস্বর কে শোনে ৩৬11 

এক বাঁলয়া বিবেচনা কার। কাব ভারত ও হনরামাঁলনী এক; 'বদ্যা- 

সুন্দরের প্রণয়নকর্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কতর্ণ এক। এক্ষণে 

মাঁলনীর স্বভাবের সাঁহত এই কাব্যের ভাবের তুলনা করুন। আমাদের 

কাব ভারতও তাই। প্রথমতঃ কাব্যভাব দেখদন। হারার সেই গালভরা 

পান আর কাব্যের সেই আদিরসপূর্ণতা। হীরার সেই মাজাদোলা আর 

ভারতের নাচানচ্ছন্দ। হশরার সেই সূচিক্ধণ পরিম্কৃত দস্ত আর কাব্যের 

সেই মাঁজ্জতস্বভাব। হারার সেই মুচ্কে মধুর হাঁসি, আর ভারতের 

সেই সহজ প্রসাদগুণ। হারাও হাসে, ভারতের কবিতাও হাসে। এমন 

কদর্য্য স্বভাবান্বিত কাঁবও বঙ্গদেশে সমূহ প্রাতিপ্পান্ত লাভ কাঁরয়াছেন। 

কেন? মালনীর যে সকল গুণ থাকাতে চেঙ্গড়ামহলে তাহার প্রসার 

ছিল, ভারত সেই সকল গুণেই বঙ্গীয় চেঙ্গড়ামহলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার 

কাঁরয়া গিয়াছেন। এখনও ভারত-সমাদরের 'কিণ্টিৎ থাকুক, তাহাতেও 

আপাঁত্ত নাই। কন্তু ষে ু বক মালনীর বাড়ী বাসা লইয়া থাকে, তাহার 

দিকে একটু সকলের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়, আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন 

ভারতকে মালিনশস্বভাবাপন্ন কবিযোগ্য আদর অপেক্ষা আধক গোরব প্রদান 

করিতে চান, তাঁহাদের দিকেও সকলের একটু দৃম্টি রাখা কর্তব্য [৩৭1৮ 

৫ 



৬৬ : রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 

ধ্যে নব পে বৈষ্বগণ একসময়ে মেঘদশর্নে রুদেম করিয়া প্রেমা- 
বেগে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ সমস্ত শ্লীলতার 

গণ্ডীঁ অতিন্রম কাঁরয়া লালসা রাক্ষসীকে যোড়শোপচারে পূজা করিতে 

লাগলেন_সাহত্যের এই অংশ আতি কদর্যা। এই সময় নবদ্বীপের 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের ফূগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বগর্শর হাঙ্গামে আস্ছির 

ছিল। ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, 

তাহাতে এক তৃতনয়াংশ লোক নস্ট হইয়া ঘায়। এই সময়ে কাব ভারতচন্দ্, 

স্বীয়প্রভু সদাজ্যোংক্লাময় দুইপক্ষ-সেবী নৃপনন্দের জন্য কামোদ্দীপক 

বাঁটকা প্রস্তুত কাঁরতোছলেন। জাতীয় চারন্রের এই হানতায় ভাবা রাম্ট্- 

বিপ্রবের পথ সুগম হইয়াছিল। এই বিপ্লব বন্যায়-ডুবে মরে মৃঙ্গী 

মৃদক্গ বুকে করি। কালোয়াৎ মিল বাঁণার লাউ ধাঁর'_দশাট হইয়াছিল, 

অযোধ্যার ওয়াজেদ আলি তার সাক্ষী। নবদ্বীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ 

ও নির্মল প্রেমের রপ্তানী হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারত- 

চন্দ্রের কবিতা, শান্তপুরে ধুতি ও কৃষণনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্লুয়ের 

জন্য দেশে দেশে প্রোরত হইতে লাগিল। ধূর্ততা ও প্রতারণা চারন্র- 

হণনতার সঙ্গী, নবদ্বপের রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রাতিষ্ঠিত 

হইল। গন্তীর ভাব 'িরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যন্ত, অন্নদামঙ্গলের ধর্ম্ম- 

মণ্ডপে তিনি বাইনাচ দেখাইয়াছেন। যাহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের 

খোঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, চন্ডীদাস ও কাবি- 

কঙ্কণের কাঁবতাস্বাদ কারবার আধকার তাঁহাদের নাই ৩৮1।৮ 

“উচ্চতর ভাবব্যঞ্জনা বা গভীরতর রসপাঁরণাঁতর জন্য সোন্দর্ষ্র 

পাঁরবেষ্টনীর মধ্যে ইন্দ্রিয়লালসা উপায়, উপকরণ বা অঙ্গস্বরুপ সাহিত্যে 

চ্ছান পাইতে পারে। হীন্দ্রিয়লালসাকে প্রাধান্য দিয়া মধ্যপথে আত্মবিস্মত 

. হইয়া তাহারই লীলাকোলর লোভাতুর বর্ণনা যতই কৌশলময় হউক, 

সংসাহিত্য নয়। অকারণ কামকেলির বর্ণনা বিদ্যাপাঁতই করুন আর 

স্করতচন্দ্রই করুন, সাহত্যের প্লান ছাড়া আর কিছুই নয় ৩৯11” 

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যক্ত অশ্লীলতা” রূপ যে-দোষ দৃস্ট হয়, তাহাও 

আকস্মিক বা প্রস্তুত নহে। বহু শতাব্দী-পূর্্ব হইতেই সাহিত্যের ধমনীতে 
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এই শঙ্গোর রসের কণিকা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আধোতর ধর্মের 

বিচিন্র আচারানুষ্ঠান ও তল্রধর্মের বিকৃতি পারণাঁত লাভ কাঁরয়াছল 
যৌনাতিশয্যে, সাহিত্যে ও জীবনে । সেন-বম্মণ যুগের কাব্যগ্রন্থাঁদ, লাঁপ- 

মালা ও ধর্মানুষ্ঠান, দেবদাসী প্রথা [ধোয়ীর 'পবনদূত'-এ উল্লীখত] 

'রাজতরাঙ্গনী" গ্রন্থে কমগেনও্বখন কাহিনী, বাৎস্যায়নের 'কামসত্র-এ গৌড়- 

বঙ্গের রাজান্তঃপুরের 'তির্ধ্ক কামলীলা ও আঁভজাতশ্রেণীর অধোগাঁত, বিলাস 

ও আড়ম্বরপূর্ণ নাগরিকজনীবনের শিথিল নীতিজ্ঞান, 'শাবরোৎসব' 'হোলক' 

[-হোলি], 'কামমহোৎসব” ['কালাববেক' গ্রন্থোদ্ধৃত] প্রভাতি যৌনবোধযূত 

উৎসবানুষ্ঠান দম্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এমন কি জয়দেবের 

গবীতগ্োবিন্দকেও ভক্তমাল গ্রল্থকর্তা নাভাজী 'কোকশাস্ত্' নামে আঁভাহত 

কারয়াছেন। 

“পঁথবীর সব্বনই তো রাল্দ্রীয় ও সামাজিক অধোগাঁতর এই 

একই চিন্র - প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, অন্টাদশ শতকের প্যারসে, অন্টাদশ 

শতকের কৃষ্ণনগরে, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতায়। সে-চিন্র 

পরায়ণ 'বিলাসললার, শঙ্গাররসাবস্ট অলগ্কারবহূল মাঁদর-মধুর শিল্প 

ও সাহিত্যের তরলরুচি ও দেহগত 'বিলাসের, আতিমান্লায় ভেদবৈষম্যের 

ব্যাক্তগত ও শ্রেণীগত বিশ্বাসঘাতকতার। বখৃতুইয়ারের নবদ্বীপজয় এবং 

একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জ্াঁড়য়া মুসলমান রাজশীক্তর 

প্রাতষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়-_রাম্্রীয়, 
সামাজিক ও সাংস্কীতিক অধোগাঁতর দুর্নিবার্্য পারণাম! ৪০11% 

আশ্চর্য্য নহে যে, অজ্টাদশ শতাব্দীর কাব ভারতচন্দ্র এই আঁবল 

ম্লোতের মধ্যে কিয়ংপাঁরমাণে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। 'অন্নদামঙ্গল'-এ চিন্রিত 

শঙ্গাররসাঁসক্ত অংশগুলি ও বিশেষ করিয়া 'রসমঞ্জরী” গ্রল্থপ্রণয়ন ইহারই 
সাক্ষ্য দেয়। 

( “মকুন্দরাম চন্ুবত্র্রর সাঁহত তুলনা কাঁরয়া অনেকে তাঁহার [ভারত- 
চন্দ্রের] কবিশাক্তর ন্যনতা প্রমাণ কারিতে চাহিয়াছেন কিন্তু ভারতচন্দ্র যে 

বাংলাভাষার কে এবং ভাষা ষে কাব্যের পক্ষে কি, এই জ্ঞান যাঁহাদের নাই, 



৬৮ রায়গণাকর ভারতচন্দ্ 

তাঁহারাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দর স্থান কোথায়, 

তাহা ব্যাঝতে ভুল করেন। ভারতচন্দ্ের পূর্ব বাংলায় গান ছিল, গানের 

উপযুক্ত ভাষাও ছিল কিন্তু এমন কাব্য ছিল না, কাব্যের উপযুক্ত 

ভাষাও ছিল না। কবিত্ব ভাষা ও ছন্দ-এই তিনের সমান 'িলনে-_- 

পরস্পরের নিখত উপযোগিতায়--বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সেই প্রথম 

একজন বড়দরের কবি-শল্পীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। কেবল ভাব-কল্পনার 

মহার্ঘতা বা কাহনী-কুশলতাই কবিশাক্তর নিদর্শন নয়, ভাবকজ্পনার 
উপযোগী ভাষা বা বাণ'র প্রকাশ সূষমাই যে কাব্যের প্রধান রসহেতু, 

বাঙ্গালী ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তাহা সর্বপ্রথম উপলান্ধ কাঁরয়াছিল। 

ভারতচন্দ্রের পর প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে এমন আর একজন কবিরও 
আবিভণব হয় নাই বাঁলয়া সে কাব্য এতাঁদনেও একটু পুরাতন হয় নাই। 

পুরাতন না হওয়ার আরও কারণ এই যে, এই ভাষা সত্যকার কাঁবভাষা; 

কাব্য যেমন উৎকৃষ্ট হয় ভাষার গুণে, তেমনি ভাষার গুণেই কাব্য বাঁচয়া 

থাকে। তাই মধূস্দন, রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাঁহত্যে অমর, ভারত- 

চন্দ্র তেমন চিরজীবী হইয়া আছেন। বাঁঙকমচন্দ্র খাঁট বাঙ্গালী কাঁব 

হিসাবে ঈশ্বর গৃপ্তের বন্দনা করিয়াছিলেন এবং নব্য আদর্শে উজ্জীবিত 

বাঙ্গালা কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাতশয় আশান্বিত হইয়া পুরাতন 

কাঁবতার প্রাত মমতা সত্তেও, তিনি তাহার সেই আদর্শের প্রসার কামনা 

করেন নাই। প্রাচীন কবিতার প্রসঙ্গে তিনি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করেন 

নাই। তাহার কারণ নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় সেই পুরুষ ভারতচন্দের শ্রেষ্ঠ 

কাবাখানির অশ্লীলতা বরদাস্ত কারতে পারেন নাই। এইজন্য নামোচ্চারণ 

কাঁরতেও বাঁধত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য-প্রাতিভা শ্রদ্ধার সাহত বুঝবার 

ও বিচার করিবার প্রবৃত্ত যে তাঁহার হয় নাই, সে যেমন তাঁহারও দূর্ভাগ্য, 

আমাদেরও তেমনি ৪১119 

এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের প্রভাব মুক্ত হইতে প্রাণপাত চেষ্টা 

করিয়াও কয়েকস্থানে ভারতচন্দ্রের উপর একটু ঝাল ঝাঁড়য়াছেন। তাহার 

বিষবৃক্ষেও যুগোপযোগণী পারবেশের মধ্যে হীরা আসিয়া দেখা দিয়াছে; 



কাঁব-প্রাতিভা ৬৯ 

বিমলা দুগ্গেশনন্দিনী 'তিলোত্তমার জননশ হইলেও কাব তাহাকে দিয়াও 

খানিকটা হঈরার কাজ করাইয়া লইয়াছেন! ৪২11৮ 

পবষবৃক্ষের দেবেন্দ্র দত্ত বৈষব সাজয়া খঞ্জনী বাজাইয়া ভদ্রলোকের 

পরলেম্ মালা গেথে কানে পরলেম্ দুল'-ইতি শীর্ষক গান গাহতে 

পারে। রবীন্দ্রনাথের বড় আদরের চোখের বাল" প্রচ্ছম্া রাঙ্গনশ 

দিনোদনন দুটো ভদ্র ঘরের ছেলেকে লইয়া দণর্ঘকাল লাট্রখেলা খোঁলতে 

পারে; তাঁহাদের হইতে প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্্বব্তর্ণ কাব ভারতচন্দ্ে 

বিদ্যাসুন্দর রচনায় কি মহাপাতক হইয়াঁছল, বুঝতে পারলাম না। 

সর্বাপেক্ষা বাহাদুরী দেখাইয়াছেন আমাদের বন্ধূবর দীনেশচন্দ্র সেন। 

তিনি একেবারে আঁতমান্রায় উত্তোজত হইয়া উলঙ্গভাবে ভারতের উপর 

পুজ্পচন্দন বৃম্টি কাঁরয়াছেন। ভারতচন্দ্রের উপর প্রায় আগাগোড়া 

দীনেশবাবুর শ্লেষ ও বিদ্ুপের উক্তি। অন্যগ্রহ করিয়া কেবল তান 

ভারতকে 'শব্দমন্ত্ের একটি জাঁকালো সার্টীফকেট 'দয়াছেন। কিস্তৃ 

তাঁহার লেখার ভঙ্গীটাই যেন কেমন এক রকমের। আঁদিরসের আঁধক্য 

দেখিয়া নাসিকাকুৃণ্চিত করিলে কালদাসের শকুস্তলাও পড়া উচিত নয়, 

শেক্সপীয়রের রোমিও জ্ীলয়েট অথবা 'ক্রিওপেত্রার পাতাও মুড়িতে হয়। 

বাঁলবে, বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল, উহাতে িপরীত-বিহার অবধি আছে। 

আম বালব এট তোমার বড় ভাল লাগিয়াছে, 'অশ্লীল' বাঁলয়া প্রকারাস্তরে 

তুমি কাবকে ব্যাজস্ত্ুতি কারতেছ! সু-কু বা শ্লীল-অশ্লীল মনে, বাহিরে 

আমরা বিজ্ঞতার ভান কার মান্ত। নায়কনায়কার প্রেমপূর্ণ আঁদরসের 

স্টার কাঁরতে "শগয়া কবি গঙ্গাভক্ততরাঙ্গনীর সুর আনবেন কেন? 

বৈরাগ্য কেমন শোনায়? ইচ্ছা কারলেই কি তান বিদ্যাপুন্দরের এ 

খোলাখুলি ভাবটা বদলাইতে পারিতেন না; সে শাক্ত ও সৌভাগ্য 

তাঁহার যথেম্ট ছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক তাঁহার প্রয়োজন হয় নাই 
বাঁলয়া তিনি অন্য পথ ধাঁরর়াছেন-্যক্ত প্রেমের চরঙ্দ আভনয্ন কাঁরয়া 

তদানীস্তন রুচির উপযোগী সমাজের একটি নিখুত ছাব আঁঞ্কত 



৭0 রায়গুণাকর ভারতচন্দ 

কারয়াছেন। শুধু আদি-রস বাঁলয়া নয়, 'লাখিবার ভঙ্গী ও রস উদ্দীপনার 

আঁভনব প্রণালনীতে ভারতের বিদ্যাস্ন্দরের এরূপ একাধিপত্য। দীনেশ- 

বাবু অম্লানবদনে বাললেন যে, জয়দেবে কাবত্ব নাই। [চন্ডীদাস ও 

কাঁবকঙ্কণের প্রাত] ভাঁক্তর আধিক্য দেখাইতে গিয়া দীনেশবাবুরও শেষে 
এই শ্মতুয়ার বাদ্ধি [19081793090] হইল? জয়দেব ও ভারতের 

বাকাও যদ রসাত্মক না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার প্রাচীন বা আধুনিক 

কোন কবির বাক্যবর্ণনা যে রসাত্মক, তাহা আমাদের ধারণাতে আসে না। 

যে মহাকবির প্রত্যেক বাকা, প্রত্যেক বর্ণনা রসে পাঁরপূর্ণ, রস যাহা হইতে 

উপাঁচয়া পাঁড়তেছে, তাহাতেই যাঁদ দীনেশবাবু রস না পাইলেন, তবে 

তাঁহার রসের ধারণা কিরূপ তিনিই জানেন ৪৩11 
/*পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপন্ও যে নটাবিটের 

দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্জবল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষণচন্দ্রে 

মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তান বিদ্যাসূন্দর রচনা কর্তেন না কিন্তু 

তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্র্ব মিলন সঙ্ঘাঁটত হত; কেননা 
11)0%/12055 এবং 47 উভয়েই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। বিদ্যাসুন্দর 

খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাণ্টাঁলিকা, সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত 

এবং মণিমযক্তায় অলঙ্কৃত; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্ততঃ 

জহ;রীর কাছে ৪৪11১) 

বিদ্যাসন্দর সাহত্যের খেলনা, 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' নয়, প্রয়োজনের 

পানীয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্তদ্ষ্টি তৎকালীন শৃঙ্খলহশীনতা দোখিয়া 

উপলান্ধ করিয়াছিল যে, জীবনের সব্বক্ষেনরে এই অরাজকতা আঁধকাদন স্থায়ণ 

নয়, ভাবষ্যতে নৃতন সুরে বাঁণা বাঁধা হইবেই। কাব্যসঙ্গীতের 'আস্থায়ণ' 

সারিয়া তিনি 'অন্তরা-র দিকে যে-ইাঙ্গত 'দিয়াছিলেন, পরবস্তর্ণ কাব্যকারগণ 

তাহাতেই 'তান' ও 'বাটের' কাজ দিয়া 'সঞ্টারী' ও 'আভোগ' সহযোগে সমদ্ধ 

কাঁরয়া তুলিয়াছিলেন। 

176 ৮006৬ [106 ৬0110. 9190. 109 99115 99 10 [01906099501 ০৫ 

105 6৮৪ 010. 136 1091105 9, 10917051106 1106016০116 11700111955 

৪18701% 01 1015 0008, 11010) [1001910)5 10001 0021 009 010 ০0106: 
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“ভারতচন্দ্র ষে সুরে ঘা দিলেন, সে সুর কাকলীর সাষ্ট করল। 

ছন্দের বৈচিন্ত্য, গানের ভান্ডার যেন স্বতঃ উৎসারিত হয়ে উঠল। কাঁব, 

উঠল বিকশিত হয়ে। রামবসূর কাবি, দাশরাথ রায়ের পাঁচালী, রাম- 

প্রসাদের গান, নিধুবাবুর টপ্পা [৪৭ ]-এই অনুবন্ধ আমাদের নিয়ে আসে 

হল নালিউ নর? 

তারপর রবান্দ্র-ষুগেও কি তার রেশ খুজে পাওয়া যায় নাঃ গানের 

রাজত্ব বাঙালীর সেইদিন থেকে আরম্ত হয়েছে, যেঁদন অন্নদামঙ্গল রচিত 

হল। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত একটানা ছুটেছে গানের প্রবাহ, 

যা বগুকমের যুগে রুূপায়িত হয়ে 1গাঁরশচন্দ্রের নাটকে ও রবীন্দ্রনাথের 

কাব্যে অভিনব সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙালনীকে, ভারতকে ও জগৎকে গীতি- 

কৃবিতায় ধনী করেছে ৪৮11” 

৬] ডারতচন্ডের অদামল বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য-সম্পদ। পল্লব হইতে 

রবিন বেশে, হাক বাবা, াার পারিপাট, পারছ ও 
র্গরসে 'অন্নদামঙ্গল' বর্তমান যুগের অগ্রদূত । বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যের 

যা জপ 

বীজ মালিনীর মালণ্ে নীহত 'ছিল।” 

4 রর (বহ; চলে 
[তান অগ্রাকৃত হইয়াছেন, বহু স্থলে অকারণে সংক্ষিপ্ত হইয়াছেন) ঘৃত- 

ভাঁঙ্জত প্রতাপাদিত্য যখন বাদশাহের সকাশে প্রোরত হইল, তখন কবির 

লেখনী নির্র্ধিকার, দুর্ভাগ্যের সমবেদনাসূচক একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না। 

দেশ-বিদেশ বর্ণনাও কাব সুসংক্ষেপে সারিয়াছেন। দিল্লীর রাজসভার বর্ণনা 

কিছ; নাই বালিলেই হয়, অথচ, কৃষ্ণচন্দ্র সতাবর্ণনা পঞ্চমনখে কাঁরয়াছেন। 



৭২ রায়গুণাকর ভারতচন্দ 

প্রবল পরাল্লাস্ত সম্মাট জাহাঙ্গীরকে গুণাকর-কাঁব প্রাণ ভরিয়া বিব্রত কাঁরয়াছেন 

ও সম্ভবতঃ তচ্ছ:বণে সপারষদ কৃষচন্দ্র তূরায় আনন্দ ভোগ করিয়াছেন: ৪৯]। 

অবশ্য কাঁবর পক্ষ হইতে ইহারও জবাবাদাহ আছে। সভাকাব ভারত- 

চন্দ্র পৃষ্্পোষক মহারাজের চিন্তাবনোদনের জন্য 'অন্নদামঙ্গল' রচিয়াছলেন-_ 

পূ্বপুরূষ ভবানল্দকে সেই হেতু কাব সুতীব্র আলোক-সম্পাতে প্রোজ্জবল 

করিয়া তুলিয়াছেন। অবশিষ্ট চরিন্রগযীল কাব্যের উপোক্ষত হইয়াই রাঁহয়াছে। 

যুগে যুগে শিল্পী ও সাহাত্যিকরা জনসাধারণের রুঁচ-রঞ্জন কাঁরয়া থাকেন, 

নাহলে জনীপ্রয় হওয়া যায় না. ৫০]। ভারতচন্দ্রকেও বেশ কিছ পাঁরমাণেই 

তাহা কাঁরতে হইয়াছিল। 

১-৩ রবান্দ্রনাথ__কাব্যের তাৎপর্য্য [ পণভূত ], শেষবর্ষণ [ রচনাবলী, ১৮শ খন্ড 3, 

ভারতবর্ষ [ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড ]। “পুরাতনই 'চিরনবীনতার অক্ষয় ভান্ডার। নূতনদ্ধের 

মধ্যে চরপুরাতনকে অনুভব কারলে তবেই অমেয় যৌবনসমদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন 

শ্লান করিতে পায়। | রবীন্দ্রনাথ--ভারতবর্ষ ]। 
৪-৬ 7720090)9, 01390017017--1006 50915 01 0608211 17105979, 

৭ সূকুমার সেন--বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস ! ২য় সং।১ম খণ্ড ।পৃঃ ৬৬]। 

দুষ্টব্ঃ£ আশুতোষ ভট্াচার্ধ্য--বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [ ২য় সং।১৩৫৭ সাল।পঃ 

৩১-৩২]। 
৬৬. 0. 4100001-7989501091 901089 20 79602, 1085606 11210 2 [10019 [৬০]. 

23, 942. 20. 233-37]. ৬৬. ২. 10811107---0170015 500195 [140100010 7924, 

010. 2027-37]. 

চৌতিশা ও বারমাস্যার নিদর্শন-“কালশী কপালিনী কান্ত কপালকুণ্ডলা ।কালরানি 

কুরঙ্গাক্ষ* কত জান কলা! কালিকা করহ মোর কলুষ বিনাশ। কপটে 'সংহলে মার 

রাখ 'নিজ দাস ॥-_ইত্যাদি” [ কবিকঙ্কণ চণ্ডীঁ]1। “কৃতাঞ্জল কহে কাব কালি কপালিনি। 

ফালরান্র কঙকালমালান কাত্যায়নি॥ কাটে কাল কোটাল মা কর প্রাতকার। কপদ্দ- 

কামান কিবা করুণা তোমার ॥__ইত্যাঁদ” [রামপ্রসাদ (বিদ্যাসুন্দর)]। “ক বলে কহ কহ 

জীব কৃ কহ। কি কর্ম করিলে মন পেয়ে মানব দেহ॥ খ বলে ক্ষীরোদ সাগরে 

নারায়ণ। খাণ্ডলে যতেক পাপ হইবে মোচন ॥- ইত্যাদি” [প্রচলিত স্তবমালা ]1 

“কার্তকে পরব দেয়াল ঘরে ঘরে সুখভোগ। ধনজপাঁত বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ ॥-- 

ইত্যাঁদ* [সৈয়দ আলাওল]। “বৈশাখে বসঈম্ত খতু সুখের সময়। প্রচণ্ড তপন 

তাপ তন; নাহি সয়; চন্দনাদি তৈল দিব সৃশীতল বার! সাঙলণ গামছা 'দিব ভূষিত 

কন্তুরণ ॥--ইত্যাঁদ” | কাঁবকঙ্কণ চণ্ডী ]। “নাকের নথ বেচিয়া মলুয্না আধাঢ় মাসে খাইল। 



কবি-প্রাতভা 3৩ 

গলার যে মোতির মালা তাহা বেচ্যা গেল॥ ১৬ লায়ন মাসেতে মল্য়া পায়ের খাড়; বেচে 
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে ॥--ইত্যাদ” [ময়মনসিংহ-গণীতিকা]। বর্তমান 
শতাব্দীতেও পবারমাসী' শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়াছি প্যুগাস্তর' পান্িকা-৫1১১1১৯৫০)-তে 
প্রকাশিত জনৈক কার্তিক দাসগুপ্ত রচিত 'বাধুহারার বারমাসণ' শধর্ধক একটি কবিতাতে। 

কবিতাঁটতে বারমাস্যার 'নিয়মকানুন রক্ষিত হয় নাই, বাসডুহারাদিগের দঃখ-চিনাচনণের 
প্রচেষ্টা আছে। 

৮ লোৌকিক ছড়াতে হারামালনীর বেসাতর অনুরূপ বহু 'গোঁজা-হিসাব'-এর 

নিদর্শন আছে। [সুকুমার সেন- লোকসাহিত্য বেতার জগং । ২৩ ভাগ ।২৪ সং।পঃ 

১০১৭) ]এ। 

৯1012002002 00050017010-77006 5001৮ 06 86082] 16001, 

১০ বাঁঞকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়-_বিবিধ প্রবন্ধ ! বিদ্যাপাত ও জয়দেব ]। 

১১-১৩ ভর্তহরি--শঙ্জাশতক [জীবনান্দ বিদ্যাসাগর সম্পাঁদত কাব্যসংগ্রহ 

(১৮৭২ খুব)। শ্লোক ২৭,৩১,৩৭ (বসস্ত' £ ববর্যাসময়2) । পৃ ২১৩-১৫ ]1 

১৪ 120208 00055901)00--1005 500 0 8908911 1400010. 

১৫ “বাঁলবার কথাগুলি পরিস্ফুট কাঁরয়া বালিতে হইবে, সবটুকু হইবে-_তঞ্জন্য 

ইংরাজী, ফার্স, আরবাঁ, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ কাঁরবে, 

অশ্লীল 'ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।” [ ব্কিমচন্দ্র-_বাঙ্গালা ভাষা ]। 

“প্রাচীন বাঙ্গাল কবিগণের মধ্যে ভাষার আঁধকারে যাঁহার তুলনা মলে না, বাগৃদেবতা 

যাঁহার লেখনীমূখে আঁবর্ভৃতা হইয়া মধ্ববৃণ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতচন্দ্র এই শ্রেণীর 

(অর্থাৎ ধবনিপ্রধান) শব্দগুলির কেমন প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কাহারও আবাদত 

নাই। শাঁব্দক পশ্ডিতেরা ধহন্যাত্বক শব্দগ্লির আলোচনায় অবজ্ঞা কারতে পারেন কিন্তু 

ভারতচন্দ্রুকে অবজ্ঞা কাঁরতে সাহসী হইবেন না। অন্নদামঙ্গলের “দলম্মল্ দলম্মল্ গলে 

মৃন্ডমালা' এবং '“ফণাফণ্ ফণাফণ: ফণণফগ্ন গাজে, প্রভাতি পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে 

লুপ্ত হইবে না।” [রামেন্দ্রসুন্দর ন্িবেদী-ধরনাবচার (রচনাবলী | ৩য় খণ্ড ।বঙ্গীয় 

সাহতা পাঁরষৎ প্রকাশিত, ১৩৫৬ সাল । পৃঃ ৭)]1 

১৬ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস--বাঙ্গালা ভাষার অভিধান £ প্রথম সংস্করণ-€১৩২৩ সাল)-এর 

ভুমিকা দুষ্টব্য)। উজ্বক্ € তুকাী উজ্-বক্; কাজলবাশ €€ তুর্কী কিজি.ল্বাশ,। 
ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলণীও এই অপপ্রয়োগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন_“ভারতচন্দ 

[াজিলবাসের উল্লেখ আছে, আর টপকাকার তার অর্থ করেছেন 'এক রকম পন্দা' 1” [ দেশে 

বিদেশে | ১৩৫৬ সাল । পৃঃ ১৫৪ ]। 

১৭ নাঁলনীনাথ চট্টোপাধ্যায়-_ভারতচন্দ্র [সাহিত্য । ৩য় বর্ষ ।১২ সং।চৈত্ন ১২৯৯ 

সাল ।পৃঃ ৭৫৭ ]। শ্রীবুক্ত হেমেল্প্রসাদ ঘোষ মহাশয় অবশ্য এই উক্তির পক্ষপাতশ 

নহেন-“কাব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিরচিত নহে, তাহার প্রথম ও প্রধান কার্ধয সৌন্দর্য- 



৭8 রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

সঞ্চারে চিন্তরজন। সে কার্ধা কাননকন্দরাদ-মধাবাহিনী বক্রধারায়-প্রবাহিতা ম্োতস্বতীর 

অপেক্ষা উপবন-প্রহনাদনণী সরসীর দ্বারাই সহজে সম্পন্ন হয়। ভারতচন্দ্রের রচনা অজন্র- 

িকচকুসুমশোভাময় ভ্রমরগুঞ্জনমূুখাঁরত উপবনের মধ্যভাগে অবস্তা সরসণরই মত। সে 

সৌন্দর্য অলকাতেই সম্ভব; সে সৌন্দর্যযসৃস্টি কবির ক্ষমতাবলে আনত সুরলোকের একথণ্ড 

সারাংশ” [ভারতচন্দ্র সোহিত্য ।১৫ বর্ষ ।১০ সং।মাঘ ১৩৯১ সাল ।পঃ ৬০৬)]। 

১৮ নলিনাীনাথ চট্টোপাধ্যায়--ভারতচন্দ্র [সাহিত্য ।৩য় বর্ষ ।১২ সং।চৈত্র ১২৯৯ 

সাল । পৃঃ ৭৫৯-৬০ ]1 
১১ 17121092008, (102001701070006 56015 02 36085111405, 

২০ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহত্য [ ৮ম. সং।১৩৫৬ সাল ।পৃঃ ৩১৮, 

৩৩৭]। ভারতচন্দ্রের 'নন্দাও কম হয় নাই--পবদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, 

ফারসী, বাঙ্গালা, হিন্দী-এই চততুর্ব্ধ উপকরণে যে বীভৎস অবয়বের ভাষা (ভারতনন্দ্র) 

প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা হজ্ঞান্তে পুনজ্জর্শীবত দক্ষমূর্তর ন্যায় উৎকট, যথা, "শ্যাম হি 

ত প্রাণেশ্বর, বায় কে গোয়দ রুবর' ইত্যাদি।” [এ পও ৩৮০, ৩৮৮]। 

২১ বঙ্গীয় সাঁহত্য সম্মিলন- ১৮শ আঁধবেশন, মাজু হাওড়া, ১৩৩৫ সাল ]-এর 

অভ্যর্থনা সামাতর সভাপাঁতি ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আঁভভাষণ | কার্ধাবিবরণনী | পঃ 

৪-৫ ]1 

২২ মোহতলাল মজমদার-__বাংলা কবিতার ছন্দ [ ১৩৫৫ সাল ।পৃঃ ৯৩]। 

২৩ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ__ভারতচন্দ্র [সাহত্য ।১৫ বর্ষ ।১০ সং।মাঘ ১৩১১ 

সাল | পঃ ৫৮৯, ৬০৫]। 

২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য সামমলন-[ ১৮শ আঁধবেশন, মাজু- হাওড়া, ১৩৩৫ সাল ]-এর 

সাঁহত্য শাখার মূল সভাপাঁত দীনেশচন্দ্র সেনের আভিভাষণ [ কার্যযাবিবরণী | পৃঃ ৩০-৩২]। 

২৫ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮ম সং।১৩৫৬ সাল ।পঃ ৩২৬]। 

দীনেশবাব আবার ছন্দংপতনের দ্টান্তও 'দয়াছেন, যথা তোটক ছন্দের 'শুনি সুন্দর 

সুন্দরীরে কাহছে' এস্ছলে 'রী'-এর দশর্ঘত্ব ছল্দঃপতন ঘটাইয়াছে। [এ পৃঃ ৩৬৭]। 

২৬ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় হরগৌরীপরিণয় [দেশ ।১১ আশ্বিন ১৩৫৩ সাল ।পঃ 

২৫৫ ]। 

২৭ বঙ্গীয় সাহত্য সাঁম্মলনের অষ্টাদশ আঁধবেশন- মাজু, হাওড়া ]-এর মূল 

সভাপাঁতি দীনেশচন্দ্র সেনের আভভাষণ | কার্যবিবরণী, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬৫-৬৭ ]1 

মদীয় প্রবন্ধ-'বাংলা কাব্সাহিত্যের বাস্তবতা (১) [ উলুবোঁড়িয়া সংবাদ । ২য় বর্ষ । 

৮ম সংখ্যা । ৩০-৮-১৯৫২]। ্ 
২৮ ক্ষিতিমোহন সেন--বাংলার সাধনা [ বিশ্বাবিদ্যাসংহ, ১৩৫৬২ সাল ।পঃ (১২)]। 

২৯ নন্দগোপাল সেনগন্প্ত-বাঙ্গালা সাহত্যের ভূমিকা [৯৯৪০ খহেঃ। পঃ 

২৬-২৭ 1। 
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৩০ মোহিতলাল মজনমদার-বাংলা কাঁষ্তার ছন্দ [১৩৫৫ লাল ।পৃঃ ৯৬]। 

৩১ জ্কুমার সেন-_বাঙ্গালা সাহিত্যের হীতহাস [১ম সং।১ম খন্ড ।পৃহ ৮৭৪1। 
৩২ দানেশচন্দ্র সেন_বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল ।পঙ ৩১৮]। 
৩৩ 175002008 008001)00--0005 96015 01 3208211 116619/0015, 

৩৪ “কৃফকীর্তনের বড়ায়ি-ই তো বাংলা সাহিত্যের আঁদ কুট্রনী। বৈষ্ণব সাহত্যে 

বন্দা, ললিতা, 'বিশাখার কাজই অপকৃষ্টতা লাভ কাঁরয়া মাঁলিনীর কাজে দাঁড়াইয়াছে।” 

[কালিদাস রায়- প্রাচীন বঙ্গসাহত্য (৩য়-৪র্ঘ খণ্ড ।১৩৫৭ সাল ।পৃঃ ২৬৪)]। 

৩৫ রাখালদাস হালদার (১৮৫৬ খুশঃ)। [সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যের 

ইতিহাস । ২য় সং।১ম খন্ড ।পও ৮৩৬-৩৭ হইতে উদ্ধৃত ]। 

“176 (91027509,00590015) 085 20 101806610 0 81৮০ 1135 0018৮613- 

00081 70%600009198105] 8105 60 1215 0100016,. 839৮ 1068 17970165006 00995 9১7৫ 

(00065969 %/1) ৪0০1 005:0030115 1176৬167009, 1126 10 1015 1051805 005 59,0760 

18002, 00 €00 70005 চ8009602 068£61)6126655 10700 2৪. 9800121 0010090.7” 

[৮2৮02 00099001006 50050 8902901452৮], 

৩৬ বাঁওকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-_কমলাকান্তের দপ্তর। 

4০৭ অক্ষয়চন্দ্র সরকার-__ভারতচন্দ্র রায় [বঙ্গদর্শন ।বৈশাখ ১২৮০ সাল । (বঙ্গ- 

দর্শন । পুনম্দীদ্রত সং, ১৯৩৪৬ সাল । ২য় খণ্ড ।পৃহ ৪২-৫০)]1 

৩৮ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহত্য [৮ম সং।১৩৫৬ পৃঃ ৩১৪, ৩১৭ ]। 

৩৯ কালিদাস রায়-বর্তমান সাহত্যের গাঁতপ্রকৃতি [শিক্ষক | ২২ বর্ধ।€৫ম সং। 

২য় খণ্ড । ফাল্গুন ১৩৫০ সাল ।পৃঃ ৪২২]। 

8৪০ নীহাররঞ্জন রায়-_বাঙ্গালীর ইীতহাস [পৃঃ ৫২৭, ৫২৯]। 

৪১ মোহতলাল মজুমদার--বাংলা কাঁবতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল | পঠঃ ৯৩, ৯৬ (১) 

ও (২)]। 

৪২ উপেন্দ্রনাথ সেন শাস্মী-িদ্যাসূন্দর কাবোর মূল 1 বসমতাঁ 1৩০ বর্ষ । ৪র্থ 

সং। ১ম খন্ড । শ্রাবণ ১৩৫৮ সাল ।পও ৪৭৬ ]। 

৪৩ হারাণচন্দ্র রক্ষিত__ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গসাহত্য [পৃঃ ১২৩-৪৩]। 

৪৪ প্রমথ চৌধ্র-সাহত্যে খেলা [বীরবলের হালখাতা 11 

৪৫& গাঁতাংশ হইল এই-_“নত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে 

খোঁলতে কহি, সে খেলা খেলাও হে। তুম ষে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথী পাও, 

ভারত যেমন চাহে, সেই মত চাও হে” [--প্যরবর্ণন (াবদ্যাসুন্দর) ]। 

৪৬ 751008002, 00028 12206 5605 07 (60851 17186576, 

কথাটি ভ্রান্ত, কারণ ভারতচন্দ্রের মতযু ১৭৬০ খুখঃ]-র পূর্বেই পলাশীর যুদ্ধ [১৭৫৭ 
খুশঃ] হইয়াছিল। 

৪৭ মল্লিখিত প্রবন্ধ 'সঙ্গীত-সাধক কাব রামানিধি গপ্ঠ' [ভারতবর্ষ ।৪০শ বর্ষ । 

১ম খন্ড । ৫ম সং।কার্তিক, ১৩৫৯ ।পঃ ৩৪০-৪৩ ]1 
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সন্টারে চিত্তরঞন। সে কার্য ফাননকল্দরাদি-মধ্যবাহনী বক্রধারায়-প্রবাহিতা ম্োতস্বতশর 

অপেক্ষা উপবন-প্রহনাদিনী সরসীর দ্বারাই সহজে সম্পন্ন হয়। ভারতচন্দ্রের রচনা অজম্র- 

বিউদেত!হ লা ভ্রমরগুজনম্খারত উপবনের মধ্যভাগে অবাচ্ছিতা সরসীরই মত। সে 

সৌন্দয্য অলকাতেই সম্ভব; সে সৌন্দর্যাসূষ্টি কবির ক্ষমতাবলে আনীত সুরলোকের একখস্ড 
সারাংশ ।” [ ভারতচন্দ্রু সোহিত্য । ১৫ বর্ধ । ১০ সং।মাঘ ১৩১১ সাল ।পৃঃ ৬০৪)]। 

১৮ নাঁলনীনাথ চট্রোপাধ্যায়--ভারতচন্দ্র [সাহিত্য ।৩য় বর্ষ ।১২ সং।চৈন্ন ১২৯৯ 

সাল | পৃঃ ৭৫৯-৬০]। 

৬১191209002 010505010010-7006 5605 ০: 739108211 1-16120016, 

২০ দীনেশচন্দ্র সেন--বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং।১৩৫৬ সাল ।প্ঃ ৩১৮, 

৩৩৭]। ভারতচন্দ্রের নিন্দাও কম হয় নাই--“াবদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, 
ফারসী, বাঙ্গালা, 'হন্দী- এই চতুীব্বধ উপকরণে যে বীভংস অবয়বের ভাষা ভোরতচন্দু) 

প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা বজ্ঞান্তে পুনজ্জগীবত দক্ষমূর্তর ন্যায় উৎকট, যথা, শ্যাম হি 

“ত প্রাণেশ্বর, বায়দ- কে গোয়দ রুবর' ইত্যাঁদ।” [এ, প ৩৮০, ৩৮৮]। 
২১ বঙ্গীয় সাহিত্য সাম্মলন-[ ১৮শ আঁধবেশন, মাজু_ হাওড়া, ১৩৩৫ সাল 1-এর 

অভার্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ | কার্যযাববরণাী | পৃঃ 

৪-৫ 1 

২২ মোহতলাল মজুমদার_-বাংলা কবিতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল ।প ৯৩]। 

২৩ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-_ভারতচন্দ্র [সাহিত্য ।১৫ বর্ষ ।১০ সং।মাঘ ১৩১৯১ 

সাল । পঃ ৫৮৯, ৬০৫ ]। 

২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মলন- ১৮শ অধিবেশন, মাজু-হাওড়া, ১৩৩৫ সাল ]-এর 

সাঁহত্য শাখার মূল সভাপাঁত দীনেশচন্দ্র সেনের অভিভাষণ [ কার্যবিবরণী । পৃঃ ৩০-৩২]। 

২৫ দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহত্য [৮ম সং।১৩৫৬ সাল ।পঃ ৩২৬]। 

দীনেশবাব আবার ছন্দঃপতনের দষ্টান্তও দিয়াছেন, যথা-তোটক ছন্দের "শুনি সুন্দর 

সুন্দরীরে কাঁহছে' এচ্ছলে 'রী'-এর দীর্ঘত্ব ছন্দঃপতন ঘটাইয়াছে। [এ পৃঃ ৩৬৭ ]। 

২৬ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়-হরগোরাপরিণয় [দেশ ।১১ আশ্বিন ১৩৫৩ সাল । পৃঃ 

২৫৫ ]। 

২৭ বঙ্গীয় সাহিত্য সাঁম্মলনের অষ্টাদশ আঁধবেশন-[ মাজু, হাওড়া ]-এর মূল 

সভাপতি দীনেশচন্দ্র সেনের অভিভাষণ [ কার্ধযাববরণী, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পঃ ৬৫-৬৭ ]1 

মদীয় প্রবন্ধ-বাংলা কাব্যসাহত্যের বাস্তবতা, ৫১) [ উলবোড়িয়া সংবাদ । ২য় বর্ষ । 
৮ম সংখ্যা । ৩০-৮-১১৫২ ]। 

২৮ ক্ষিতিমোহন সেন--বাংলার সাধনা [ বিশ্বাদ্যাসংহ, ১৩৫২ সাল ।পঃ (১২)]। 

২৯ নন্দগোপাল সেনগবপ্ত--বাঙ্গালা সাঁহতোর ভূমিকা [১৯৪০ খীঃ। পঃ 
২৬৯২৭ ]। 



কবি-্রাতিভ - ৭৫ 

৩০ মোহিতলাল মজুমদার--বাংলা কাবিতদ্ধ ছন্দ [১৩৫৫ সাল ।পঃ ৯৬]। 

৩১ সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইীতহাস [১ম সং।১ম খণ্ড পন ৮৭৪]। 

৩২ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহত্য ! ৮ম সং 1১৩৫৬ সাল । পৃঃ ৩১৮]। 
৩৩ 50320)9 00201017109 5605 02 36208917 146256015, 

৩৪ “কৃষ্কীর্ভনের বড়ার-ই তো বাংলা সাঁহত্যের আদ কুট্রনী। বৈষব সাহতো 

বৃন্দা, ললিতা, 'বশাখার কাজই অপকৃষ্টতা লাভ কাঁরয়া মাঁলনশর কাজে দাঁড়াইয়াছে।” 
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॥৬॥ বঙ্গভাষা ও মাহিত্য এবং ভীরত৯2 

বাঙ্গালা কাব্য-সাহত্যের গাঁত-প্রকৃতি বিষ্লেষণ কাঁরয়া একদা রাজনারায়ণ 

বস্দ বালয়াছলেন-_ 
“পাঙ্গার গাঁতর সঙ্গে বাঙ্গালা কাতার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। 

গঙ্গা যেমন বিফুপদ হইতে বানঃসৃত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কাবিতা 

ধিদ্যাপাঁত, চণ্ডাঁদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হারিপদভাক্ত হইতে 

বিনিঃসৃত হইয়াছে। গঙ্গা বিষুপাদপন্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া হিমালয় 
প্রদেশে যেখানে প্রকীতি দেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবক 

পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে। ঠহমালয়-দদাহতা 

কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডীমহাকাব্যে বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্্ত 

স্বাভাবিক পরম রমণীঁয় সৌন্দর্য ধারণ করতঃ মহামায়ার অন্ভুত কীর্ত- 

কীর্তন কারতেছে। গঙ্গা যেমন ঝিঠুর গ্রামের সাল্নীহত হইয়া একাঁদকে 
বাল্মীকির তপোবন ও অন্যাদকে রামচন্দ্রের কীর্তস্থান অযোধ্যপ্রদেশ, 

দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কাঁবতা বাম্মীকিকে 

আদর্শ করিয়া লাখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণগ্লান করিয়া ভারত- 

ভূমিকে পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন কাঁরয়া 

কৃফাজ্জনের কীর্তচ্ছুল দিয়া প্রবাহিতা যমুনার সঙ্গে সম্মিলত 

হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মধ্যকালে কৃষণাজ্জনের গুণকীর্তনকারখ 

কাশীরামদাসের মহাভারত-রূপ শাখানদী হইতে বিলক্ষণ পুম্টিলাভ 

কারয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও 

অন্নপূর্ণা স্থুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমান বাঙ্গালা কাবতা রামেশ্বর 
ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদদর্গার স্তঁতিরবে পূর্ণ আছে। আবার এঁ গঙ্গা 

সেইরূপ বাঙ্গালা কাবিতা ভারতচন্দ্ের গ্রন্থে রাজা কৃষচন্দ্রের কীর্ত- 

কীর্তন কারতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও 
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শ্রীরামপুর, অন্যাদকে চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কাঁলকাতা ইহার মধ্য 
দয়া প্রবাহত হইয়া ইউরোপায় কণীর্তর প্রাতাবন্ব বক্ষে ধারণ 

কাঁরতেছেন, তেমান বাঙ্গালা কবিতা অধূনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য 

বাঙ্গালী কাঁবাঁদগের গ্রল্ধে ইউরোপীয় মতে সুন্দর কিন্তু বঙ্গ প্রকীতি- 

বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ কাঁরতেছে। গঙ্গা 

যেমন কাঁলকাতার দক্ষিণে ত্রমে প্রশস্ত হইয়া মহাকল্লোল-সমান্বত বেগে 

সমুদ্র সমাগম লাভ করিয়াছেন, তেমান বাঙ্গালা কবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী 

উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও তেজদ্বী হইয়া 

সমণীচীনতা লাভ কারবে কে বাঁলতে পারে? ১12৮ উত্তর কালের 

রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রমাণ । 
খুবম্টপূর্্ব তৃতনয় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাটগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে 

আর্যযদিগের বসবাস সুরু হয় এবং খালষ্টীয় পণ্চম শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা 

দেশের 'বাভন্ন স্থানে আর্ধ্যাঁদগের উপানবেশ স্থাপিত হয়। এই সকল আর্ষ্যেরা 

সাহত্য সাধনা করিতেন সংস্কৃতে এবং কচিৎ প্রাকৃতে। উপনিবিষ্ট আর্ধগণের 

পৃব্ব প্রাকৃতে রচত অনুশাসন, শুশুনিয়া গারালাপি [খীঃ পুও ২1৩ ও 

খঃ 8৪1৫ শতক । এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২১ খন্ড, পৃঃ ৮১-৯১ ও ১৩ খন্ড, 

পৃহ ১৯৩৩] প্রভতি। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনা যাহা বাঙ্গালা দেশে পাওয়া 

গিয়াছে তাহা আভিনন্দের 'রামচাঁরত'। পালরাজগণ [রাজত্বকাল খুশস্টীয় ৮ম 

--১১শ শতাব্দী] বিদ্যার পৃঙ্ঞপোষক ছিলেন। পালরাজগণের রাজত্বের সময় 

বাঙ্গালাদেশ নিজস্ব রীতিনীতি ও সাংস্কাতিক বোশিষ্ট্য অঙ্জন করে। বহু 

অনুশাসনও এই সময় পাওয়া গিয়াছে ২]। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচারত' 

খুীম্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগের রচনা। সেন-রাজত্বেও বিদ্যোৎসাহণী 

নৃপাঁতির ও কবির অভাব ছিল না। ভবদেব ভট্রু উমাপাতি, গোবদ্ধনাচার্যা, 

ধোয়ী, জয়দেব প্রভাত ইহার প্রমাণ। বহু অনুশাসনও এই সময় রচিত 

হইয়াছিল। আনুমানক ৯৫০ খাঁল্টাব্দে সংস্কৃত ও চলিত প্রাকত ভাষা 
অপন্রংশে রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় রূপলাভ করে। ভারতবর্ষে সমন্ত 

প্রদেশেই ভাষা এইরুপে অপদ্রংশ হইতে দেশজ রূপ ধারণ করিয়াছিল। বাঙ্গালা 



বঙ্গভাষা ও. সাহত্য 'এবং ভারতচন্দু ৭৯ 

দেশে প্রাদোশক ভাষার সৃষ্টি হইবার পরও বহদন যাব তাহা সাঁহত্যের 

বাহন 'হসাবে গণ্য হয় নাই কারণ, “সংস্কৃতৈর প্রশস্ত রাজবত্ ও অপব্রংশের 
সুগম সরাণ ছাড়িয়া কে এমন সাহসী ছিল যে প্রাদোৌশক ভাষার 'দুসহ আরণে 

'বাট কাঢ়াইতে” যাইবে? ৩1” বাঙ্গালা সাহত্যের প্রকৃত হীতহাস আরম্ভ 
হইল কেন্দুবিক্ব গ্রামবাসী কবি জয়দেবকে লইয়া। গীঁতগোবিন্দ বাঙ্গালা 

সাঁহত্যের অমূল্য সম্পদ । 

মূল কাব্যাট বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে আদৌ রাঁচিত 

হইয়াছিল, তাহা বিতর্কের বিষয়, তথাঁপ গীতগোবিন্দ বাঙ্গাল জাতির কাব্য 

বাঁলয়া চিরাদন উত্তরকালের কাবগণের সম্পদ হিসাবে পাঁরগণিত হইবে। 

বাঙ্গালী ও শৈব তাল্নিক 'সিদ্ধাচার্যযগণ কর্তৃক অপত্রংশে রচিত সাধনতত্বিষয়ক 

দোহাগযাল ভাষা ও বিষয়ের দিক দিয়া বাঙ্গালা সাহত্যের অগ্রদূত। 

দশম-দ্বাদশ শতাব্দী £ চর্য্যাপদগ্ীল বাঙ্গালা সাহত্যের উল্লেখযোগ্য- 

সম্পদ। কিছ? কিছু অপত্রংশের চিহ্ন থাকায় অনেকে এই পদগাঁল প্রাচীন 

বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বলিয়া স্বীকার কাঁরতে চাহেন না কিন্তু শ্রদ্ধেয় সুনীতি- 

কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিঃসংশয়ে প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, এই পদগুলির ভাষা 

প্রাচীন বাঙ্গালা। রা 

“পারিভাষক শব্দে কন্টাকত বাঁলয়া এবং ভাষার প্রাচীনত্ব ও পাঠ- 

বিকৃতির জন্য চর্যাপদগদ্লির সব্ব্প অর্থ সুপারিস্ফুট নহে। তথাপি, 

স্থূল অর্থে যতটুকু জানা যায় তাহাতেই এই গ্ঁতকবিতাগনুলির বিশিষ্ট 
মাধূষ্য্ের যথেষ্ট পারিচয় পাওয়া যায়। ......পাঁরামত শব্দ যোজনা এবং 
শ্বাসাঘাতযুক্ত দূঢ়-বন্ধ ছন্দ চর্যযাগীতগুলিকে অনন্যসাধারণ বৌচিন্ন্ে 

মণ্ডিত ও শ্রুতিসিখকর কাঁরয়াছে ৪11৮ 

জয়দেবের কাব্যে ও বৌদ্ধ গানগ্ীলতে যে-গশীতিকাব্যের ধারা আর্ত 

হইল, তাহা উত্তর-পাশ্চম ভারতের মরাময়া কাঁবাদগের গানে ও দোহায় এবং 

বাঙ্গালার বাউলগ্রানে পাঁরণত হইয়াছে । এই ধারাই পরে বৈফবপদাবলীর মধ্য 

দয়া প্রবাহত হইয়া আসিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল ধারা রূপে গণ্য হইয়াছে। 
ত্রয়োদশ-চতুদ্দ্শ শতাব্দী £ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙ্গালা দেশে 

তুকশী আরুমণ আরম্ভ হয়। এই আক্রমণের ফলে বাঙ্গালাদেশে আর্ধয এবং 



৮০ ্ায়গুণাকর ভারতচন্দ 

অনার্ধ্য সংস্কীতর মিলন ৭+১মিন এবং এই মিলনের দ্বারা বাঙ্গালী জাতি 
একাঁটি বিশিষ্ট রূপলাভ কাঁরয়াছিল। জাতি হিসাবে সম্পূর্ণ রূপ পাঁরগ্রহ 

কারবার পক্ষে বাঙ্গালায় বাহ্য প্রেরণা যোগাইয়াঁছল তুর্কী আঁভযষান ও মুসলমান 

শাসন এবং আভ্যন্তর শাক্ত প্রকাশিত হইয়াছল পরবর্তী কালে শ্ত্রীচৈতন্য 

চারঘ্রে। বাঙ্গালা সাহিত্য মূলতঃ গণীতিকাব্যপ্রবণ হইল। 

«এই গনীতিকাব্যপ্রবণতা এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহত্যের প্রধানতম 

বৈশিষ্ট্য হইয়া রহিয়াছে। আরও নৃতনত্ব এই যে, বাঙ্গালী সাহিত্য- 

শ্রম্টা অলৌকিক দেব কাহিনী ছাড়িয়া লৌকিক দেবোত্তর মানব চরিন্র 

অঙ্কনে আগ্রহশীল হইল। উপরস্ত, পূর্বাপর প্রচালত পোরাণক 

কাহনশগুলিরও রঙ বদলাইয়া গেল ৫ 11” 

আর্ধয ও আর্ষ্যেতর সংস্কৃতির মিলনের ফলে ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভাত 

মঙ্গলকাব্গূলি পাইয়াছি। 

পণ্দশ শতাব্দী £ গৌড় দরবারের সাঁহত বাঙ্গালা সাঁহত্যের অচ্ছেদ্য 

সম্পর্ক রাহয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনরভ্যুঙ্থান ঘটে 

১৪শ শতাব্দীর শেষপাদে রাজা কংস-[ - গণেশ 1-এর গৌড় সিংহাসন আরোহণ 

করিবার পর হইতে। 

“মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহত্যের উৎপান্ত এবং বিকাশের উৎস গোড় 

ও তন্নত্য রাজদরবারে খধঁজতে হইবে। চিরকাল ধাঁরয়া ভারতীয় সংস্কাতি 

বাঙ্গালা দেশে ভাগনরথনর পণ্যন্োত বাহিয়া আসিয়াছে, ভাগীরথীর তরে 

তীরেই এই সংস্কৃতি বিস্তারের স্বাভাবিক কেন্দ্র সংস্থাঁপত হয়। কিন্ত 
সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কেন্দ্র হয় গোঁড় এবং তৎপাশ্ববর্তী অঞ্চল, কেন-না 

ইহাই ছিল রাজশীক্তর পাঁঠভূমি ৬31৮ 
মহাকবি কাত্তবাস, মালাধর বসু, যশোরাজ খাঁন প্রভাতি এই শতাব্দীর কাঁব। 

কবি শ্রীধর রাঁচত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে হোসেন-পৌন্ন ফীরূজ শাহের প্রশান্তি পাওয়া 

যায়। প্রসঙ্গান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। খঢীঃ ১৪1১৫ শ 
শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে মনসামঙ্গল পাঁচালী বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, যাঁদচ, 'এই 

পাঁচালীর অপোরাণিক অংশ কোনাঁদন সভাসাহত্যে আত্মোন্নয়ন করিতে পারে 
নাই। এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেম্ঠ রচনা বড়ু চন্ডাদাসের শ্রীকফকীর্তন। 



বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতচন্্র ৮৯ 

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃকতকী্নের হ্ছান সন্ত হইকা 
গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে প্রথম হইতেই ভাষা-সাঁহত্য ও অপভ্রংশ-অবহট্ঠ 
সাহিত্য পৃথক ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে উমাপাঁত-বিদ্যাপাঁতির 
বিশেষ মূল্য আছে। খ্ীঃ ১৬ শতকের পদাবলী সাহত্যে এই প্রভাব অত্যন্ত 
স্পম্ট। 

সাহত্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ধণ। আরও এক [বিষয়ে পুরাতন বাঙ্গালা 

সাঁহত্য অপর প্রাদোশক সাহত্যের প্রভাব পূম্ট। ইহা হইতেছে লৌকিক 

আখ্যায়কা কাব্য। মুসলমান সূফী সাধক ও 'শাক্ষত কাব্যাপ্রয় রাজ- 

কম্্মচারখদের দ্বারাই উত্তর-পাঁশচম অঞ্চলে প্রচালত লৌকিক প্রণয় কাঁহন 
গৌড় দরবারে আমদানি হয় পণ্চদশ-যোড়শ শতকে এবং ধীরে ধীরে তাহা 

অন্যন্ন মুসলমান দরবার সমাজেও ছড়াইয়া পড়ে । মনে কার, এইরূপেই 

'বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী এদেশে আসে । এই কাহিনীর প্রথম কবি কবিরাজ 

শ্রীধর সুলতান নুস্্রৎ শাহের পুত্র ফীর্জ শাহের অনুগত 'ছলেন। 

দ্বিতীয় কবি শা-বিরিদ খাঁন নিজেই মুসলমান ছিলেন। পরবর্তী কালের 

বিদ্যাসুন্দর-কাবরা সকলেই ছিলেন ভাগণরথাী-তারবর্তী সেই সব অঞ্চলের 

2177555455002905959544 
বহু,মানত হইয্লাছিল। ৭1৮ 

যোড়শ শতাব্দী £ এই শতাব্দী বাঙ্গালা সাহত্যের সুবর্ণ যূগ। 

খীন্টীয় পণ্চদশ শতকের শেষে বাঙ্গালাদেশে রাজনোতিক শান্ত স্থাঁপত হইয়া 
ছিল। 'হন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে উৎকট শবদ্ধেষ বিদ্যমান ছিল না। সাহিত্যের 

মধ্য দিয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘনাইয়া আঁসয়াছিল। নরপাঁতগণ 

বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লস্কর পরাগল ও তাঁহার পত্র ছুট খাঁন তাহার 

নদর্শন স্বর্প। এই শতাব্দীর সাঁহত্যের ধারায় পাওয়া যায় 'বাবধ বৈষব 

পদাবলী, পাণ্ডব-বিজয় পাঁচালী, চৈতন্য ও তৎপার্থচরদিগের জীবনাকাব্য, 

কৃষ্ায়ন এবং মনসা-চণ্ডণমঙ্গল কাব্য। সেকশুভোদয়া”তে গদ্য ধারারও কিছু 

সন্ধান 'মিলে। বাঙ্গালায় প্রাচীনতম ব্রজবালপদের নিদর্শন পাওয়া যায়, 

যশোরাজ খাঁন রাঁচিত একটি পদে ৮]। এই ব্রজব্ীল ভাষার উৎস বিদ্যাপাতর 

৬ 
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কাব্য। জ্ঞান-গোঁবন্দ-বলরামদাস প্রমূখ পদকন্তার পদাবলণ, রসমঞ্জরণ, 

রসকল্পবল্লী প্রভাতি অলঙ্কার নিবন্ধ, কবান্দ্রের পাণ্ডব-বিজয় পাঁচালী, চৈতন্য- 
চারতামৃত-চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি জীবনীকাব্য, শ্রীকৃফমঙ্গল-[ মাধবাচার্যয ]-গোপাল- 

দবজয় [ কাঁবশেখর ] প্রভাতি কৃষ্ণায়ন কাব্য, গঙ্গামঙ্গল [ মাধবাচার্ধ্য 1, চন্ডীমঙ্গল 

[ মাণিকদত্ত, মনকুন্দরাম ], মনসামঙ্গল [ বংশীদাস, নারায়ণ দেব] প্রভাত মঙ্গল- 

কাব্য এই শতাব্দীর সাহত্য ভাণ্ডারকে পাঁরপূর্ণ কাঁরয়াছে। 

এই শতাব্দীতে হিন্দী ও বাঙ্গালা গাঁতি-কাঁবতার সাহত সূফীবাদের 

সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদশ্য মানবচিত্তের সব্বজনীন 'ভাবরসের এঁক্য- 

সঞ্জাত'। এই প্রসঙ্গে মালিক মৃহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতা” কাব্য উল্লেখযোগ্য । 

হন্দী ও অপভ্রংশ-অবহট্্ঠ সাহিত্য যখন ল্মু কবিতা ও গাথা-ছড়ার 
গ্ড্ভালিকা-প্রবাহে ভাসমান, তখন এই কবি দেশীয় এীতহাঁসিক কাঁহিনীকে 

ফারসী রোমান্সের ছাঁচে ঢালিয়া কাব্যে এক নূতন ধারার সন্ধান দিলেন। এই 

শতাব্দীতে কামর্প-কামতায় যে-সাহত্যচচ্চন দেখা যায় তাহারাও উৎস বাঙ্গালা 

দেশের সাহত্যে। কামর্প সাহত্যের গোম্ঠীপতি শঙ্করদেব স্বয়ং একটি 

[িশিম্ট বৈফব সা'হত্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। 

সপ্তদশ শতাব্দী $ পূর্বতন শতাব্দীর সাহত্যচচ্চার ধারা এই 
শতাব্দীতে অক্ষঃগ্রভাবে চলিয়া আঁসিয়াছিল। এই শতাব্দীর সাহিত্যচচ্চান 

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বৈষবমহান্তচারত, পদাবলী ও বিবিধ বৈষব গ্রল্থ- 

রচনা, বিবিধ দেবদেবীর মঙ্গলকাব্য, লৌকিক কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারত কাব্য, 

রসসঙ্কীর্তন-পদ্ধাত এবং পোর্তগীজ পাদ্রীগণ কর্তৃক বাঙ্গালা গদ্যের 

সম্প্রসারণ। নেপাল রাজদরবারেও খষ্টীয় ১৪শ শতক হইতে ১৮শ শতক 

পর্যযস্ত সাহত্যচচ্চা একটানা চলিয়াছিল। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, 

যদুনন্দনের কর্ণানন্দ, রসিকানন্দ-আভিরাম ঠাকুর প্রমুখের শাখানির্ণয় বা গণা- 

খ্যান জাতীয় গ্রন্থ, কাশনীরাম দেবের ভারত-পাঁচালী এবং অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ 

_এই যুগের বিশিষ্ট অবদান। গোঁবন্দমঙ্গল [দুঃখী শ্যামদাস ], কাঁলিকা- 
মঙ্গল [কৃষ্রাম দাস ], ধ্মমঙ্গল | রূপরাম, শ্যামপশ্ডিত ] প্রভাতি পৌরাণিক ও 

অপৌরাণিক দেবদেবী-বিষয়ক মঙ্গলকাব্য এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। 

লৌকিক বিয়ষবন্ধু লইয়া রাঁচত কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় আরাকান অণ্চলের 
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কতকগ্ঁল মুসলমান কাবর লেখাতে । এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
দৌলৎ কাজীর সতী ময়নাবতী অথবা ঘ্বোরচন্দ্রালণ কাব্য। দৌলৎ কাজীর 

এই অসমাপ্ত কাব্যাট পরে সমাপ্ত করেন সৈয়দ আলাওল। ইনি জায়সীর 
'পদ্ুমাবং' কাব্যের অনুবর্তনে কাব্য রচনাও করিয়াছিলেন। 
শ্রীচৈতন্যদেব রসকীর্তনের শ্রম্টা। খণীম্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ্ হইতেই 

শ্রীচৈতন্যদেব রসকীর্তনের শ্রম্টা। খুম্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতেই 

বাঙ্গালা দেশের স্কীর্তন সঙ্গীতকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে পারগণিত 

হইয়া আসিতেছে ।. নরোত্তমদাস ও তদীয় মান্দীঙ্গক দেবীদাস এই পদ্ধতির 
প্রসারে সহায়তা করিয়াছিলেন। সঙ্করর্তন-পদ্ধতি ভ্রমশঃ 'বাভন্ন স্থানীয় নাম 

গ্রহণ করিয়াছে যথা, গরাণহাটী [গরাণহাটা পরগণাস্ছিত খেতরী গ্রামে 

শ্রীনরোত্তম দাস প্রবর্তিতি 1, রাণীহাটী [ ৯ রেণেটী], মনোহরসাহশী [উত্তর 

রাড়ে প্রচলিত 1, ঝাড়খন্ডী [ মালভূমে প্রচলিত । পদ্ধতি প্রভীতি। সঙ্গীত শাস্দে 

বাঙ্গালার সঙ্কধর্তন অনুপমা ৯]। 

এই শতাব্দীতে পর্ত'গীজ পাদ্রীদগের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা গদ্যের 

সম্প্রসারণ ঘাঁটতে থাকে । মূলতঃ খীম্টধর্্স প্রচারের জন্য এই প্রচেষ্টা 

হইলেও বাঙ্গালা সাহত্যের পক্ষে ইহা শাপে বর স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছল। 

অল্টাদশ শতাব্দী £ সপ্তদশ শতাব্দীর মত এই শতাব্দীর সাহত্যধারা 

একই খাতে চলিতে থাকে। 'বাবধ বৈষবকাব্য | চন্দ্রশেখর-দীনবন্ধ, দাসাদির 

পদাবলা, ঘনশ্যাম দাসের শ্রীকৃফাঁবলাস 1, জীবনীকাব্য [প্রেমদাসের চৈতন্য- 

চন্দ্রোদ়কৌমনদী] অনবাদকাব্য [শচীনন্দন বিদ্যানিধির উজ্জবলনীলমাঁণর 

অন্দবাদ, দ্বারকাদাসের শ্রীমন্তাগবতের অন্দবাদ 1, মঙ্গলকাব্য [ রামেশ্বর চক্রবত্তাি 
ধশিবায়ণ, দূর্গাদাস মুখাটির গঙ্গাভক্তিতরাঁগনী, বিবিধ মনসা-চণ্ডী-ধম্মমঙ্গল 

কাব্য] প্রভাতি সমন্তই বিগত শতকের রচনাধারার সাঁহত সমপর্যযায়ভুক্ত। 

মীননাথ-গোরক্ষনাথ, গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতাঁ কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য 

এই শতাব্দীতে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত গাথাগ্ীলর মধ্যে প্রাচীনতম রচনা পশ্চিম- 

বঙ্গের কাব দুল্লভ মল্লিকের। অন্যান্য কাঁহনী [ যথা, বিক্রমাদিত্য ও বেতাল 

পণ্টবিংশাঁতি] অবলম্বনে কাব্যও এই শতকে রচিত হইয়াছিল। নদীয়া- 

শাম্তপূর অণ্লে খেশ্ডু [ ৯ খেউড়] নামধেয় এক জাতীয় প্রণয়গীতির বিশেষ 
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চল দেখা গিয়াছিল। জরতচন্দ্রে ইহার উল্লেখ আছে--নদে শাস্তপূর হতে 

খেশ্ড় আনাইব'। হায়াং মামুদ, দৌলং উজার প্রমূখ কয়েকজন মুসলমান 

কবিকেও এই শতাব্দীতে পাইতোছি। 

সত্যনারায়ণ-পাঁচালী কাব্যের উত্তব হয় এই শতাব্দীতে উত্তর ও পাশ্চিম- 

বঙ্গে। হিন্দ ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনসাধনই হইল এই 

কাব্যগুলির উদ্দেশ্য। ভৈরব ঘটক, রামেশ্বর চক্রবত্তাঁ, ভারতচন্দ্র প্রমূখ 

সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচয়িতা। 

'অন্টাদশ শতক বাঙ্গালা ৭ড/দ যুগ-সান্ধ। ভারতচন্দ্র এই সান্ধলঙ্গের 
কাবা ১০]। ভারতচন্দ্রের সংপ্রাসদ্ধ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' কেবল কাব্য নহে, 

এঁতিহাসিক কাব্য। ভারতচন্দ্রের সময় হইতে রাধামোহন সেনের সময় পর্যযস্ত 

'ইতহাস' শব্দটি 'কাহিন?' অর্থে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর 

কাব্যের. শেষে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন--হীতিহাস হৈল সায়, ভারত ব্রাহ্মণ গায়, 

রাজা কৃষচন্দ্র আদেশিলা'। সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিকতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল 

ভারতন্দের কাব্যে। 7 
_.. প্বন্তমানকে মনের মধ্যে পাঁরপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করলেই তবে 

সাঁহত্যকে জান্তে ইচ্ছা হয় এবং এইটাই মানব সংস্কাতিতে আধুনিক 

যুগের বিশিষ্ট মনোভাব । ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার 'দকে কিছু দিনের 

জন্য আমাদের দৃষ্টি পারের খেয়াতরার প্রত্যাশা ছেড়ে বর্তমানের ঘাটের 

উপর পড়োছল। শ্রীচৈতন্োর ব্যক্তিত্ব অতীতের মোহ খানিকটা কাটিয়ে 

উঠোছল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য। তাঁর 'তিরোভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 

আবার যে কে সেই। দেশ সে সময় আধুনিকতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। 

ভারতীয় মানুষের কাম্যপুর্ষার্থ ছিল দুশটর মধ্যে একাঁট-অর্থ অথবা 

পরমার্থ। এ বয়ের বাইরে যে কিছু অন্বেম্টব্য থাকৃতে পারে, সে 

বিষয়ে সুস্পন্ট ও ব্যক্ত চেতনা জাগ্রত হয় 'ন। সূতরাং ভাক্তরস' ও 

ভক্তরস ছাড়া তৃতীয় যে মানব-রস [ইীতহাস-চেতনা] ও বিজ্ঞান-রস 

[বিজ্ঞান বোধ] তখনও বহুদূরে । এাঁদকে বিদেশে কালের হাওয়া উল্টা 

দিকে বইতে সুরু করেছে। সে হাওয়ায় পাল তুলে বিদেশী বণিক 

এদেশে ব্যবসা ফে*দেছে। তাই তার ছোঁওয়াও একটু আধটু লাগল 
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অন্টাদশ শতাব্দীর নাগাঁরক জনগণেহ চিত্তে। সাঁহত্র তার প্রাতফলন 
দেখা গেল এীতহাসিক ছড়ায়, গানে এবং কচিৎ ধম্মবস্বাসের শিখিলতায়। 

ধর্ম ও সাহিত্য সাধনার গতানুগাঁতকতার মধ্যে ক্কাঁচৎ সংশয়ের কাঁটা 

ফুটতে লাগল। চণ্ডামঙ্গল কাব্যের লেখক এক সাধক কাঁব '[ অর্থাৎ 
রামানন্দ যাঁতি] প্রাচীন কাব মূকুন্দরামের ভাক্তিবিশ্বাসের প্রাতি স্পম্ট 

কটাক্ষ করেছেন--বুদ্ধি নেই যার ঘটে, তারা বলে সত্য বটে, পথে চণ্ডী 

৷ দিলা দরশন।'  -অদ্টাদশ_ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রাতানীংস্থানীয় কা 
ভারতচন্দের কাব্যে বিশ্বাস শাথিলতার ছাপ নিতান্ত অস্পচ্ট নয়। তাঁর 
অগ্রগামন কাব রামেশ্বর শিবকে চাষী করেছেন, খেলো করেন নি। ভারত- 

চন্দ্র দেবতাকে ভাঁড় সাজিয়ে ছেড়েছেন! ১১:1৮) 

এই শতাব্দীতে | ১৭৩৪ খীম্টাব্দে] রোমান অক্ষরে সর্বপ্রথম বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ [মানোএল-দা-আসস্ম্পূসাম-ক্রীপার শাস্তের অর্থবেদ (লিসবো- 

আ, ১৭৪৩ খ:ঃ)] রচিত হয়। শতাব্দীর শেষের দিকে মদ্রাঙ্কন প্রবার্তত 

হইলে নাথানিএল্ ব্রাঁস হাল্হেড্ তদীয় ইংরেজীতে লেখা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

[এ গ্রামার অব্ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ (হুগলী, ১৭৭৮ খু৭ঃ)] প্রকাশ 

করেন। 

রও ১ন্এেএ উত্তরাধিকার সমগ্র উনাঁবংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহত্যের 

ইতিহাসে বিদ্যমান। প্রসঙ্গান্তরে এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করা হইয়াছে। 

ভারতচন্দ্রের কাব্যকে বুঝিতে হইলে বঙ্গভাষা ও সাহত্যের ক্রমাবকাশের এই 

ধারাঁটিকে সযত্নে অনুধাবন কাঁরতে হইবে। সাহত্যক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের অবদান 

আকাঁস্মক নহে। যুগে যুগে সাহিত্য সাধকগণ সাহত্যক্ষেত্রকে কর্ষণ কাঁয়া 

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভারতাঁর বরপনত্র ভারতচন্দ্র সেই কার্ধত ক্ষেত্রে 'সোনা 
ফলাইয়াছিলেন”। ভারতচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করেন নাই। “তথাঁপ তানি কাব্য- 

সাঁহত্যের কাঁব-মহারথ, অদ্ধরথণ নহেন। সাহিত্যে রথ ও পথ তিনি ধুগপৎং 

প্রস্তুত কারয়া গিয়াছেন। 

১ রাজনারায়ণ বস;-_বাঙ্গালা ভাষা ও লাহত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮ খীঃ)। 

॥ 'বঙ্গভাষা সমালোচনা সভা'-র অধিবেশন-0১৮৭৬ খুঃ)-এ প্রদত্ত বক্তৃতা ]। 



৮৬ রায়গ্ণাকর ভারতন্ু 

২ খালমপরে প্রান্ত ধর্্মপালদেবের তান্রীলাপ, মৃঙ্গেরে প্রান্ত ধর্মপালদেবের পন্তর 

দেবপালদেবের তান্তালাপি প্রড়ীত। [অক্ষয়কুমার মৈন্রেয়- গোঁড়লেখমালা (প্রথম স্তবক)। 

১৩১৯ সাল ।পঃ ৯*২৮, ৩৩-৪৪ | সুকুমার সেন--বাঙ্গালা সাহত্যের ইতহাস বর সং 

(১৩৫৫ সাল)। ১ম খন্ড ।পঃ ১৮]। 

৩-৭ সুকুমার সেন-_বাঙ্গালা সাঁহত্োর ইতিহাস [১ম সং (১৩৪৭ সাল)। ১ম 

খণ্ড। পঃ যথারূমে ২৪,৪৮,৬০ ও ৭১-৭২ এবং ২য় সং। ১ম খণ্ড ।প ৮১]। 

৮ পদটি হইতেছে এই--প্রীফূত হ;সন, জগতভূষণ, সোই ইহ রস জান। গণ- 

গোৌঁড়েশ্বর, ভোগ পররন্দর, ভনে যশোরাজ খান ॥ 

৯ হরেক মুখোপাধ্ায়-কীর্তন [শারদীয়া যুগান্তর ।১৩৫৮ সাল ।পঃ 

৮৫-৯০]। 
১০ অনেকে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে ষুগসান্ধর কবি বাঁলয়াছেন, ভারতচন্দ্রুকে নয়। 

[ আধৃতোষ ভ্রাচা্যয-_বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (২য় সং।১৩৫৭ সাল ।প$ 

8৩৪) ]। | 

১১ সূকুমার সেন--বাঙ্গালায় এীতিহাঁসক উপন্যাস [বঙ্গীয় এাঁসয়াটিক সোসাইটিতে 
(১৬-২-১৯৫১) পাঠিত এবং বঙ্গীয় ইতিহাস পাঁরষং পারিকা-ইতিহাস' । ১ম বর্ষ । ৪্থ 
সং)তে প্রকাঁশিত। রামানন্দ যাঁতর চণ্ডামঙ্গল কাব্য-[ এঁসয়াটিক সোসাইটি পথ নং 
১৯)-এ ভারতচল্দ্র কাবোর উল্লেখ আছে--বৃহদ্ধম্সমতে ইথে বহু বিবরণ। ভাষাতে 
ভারতচন্দ্র করেচে রচন॥......মতভেদে পাঁরের বর্ণনা নানার্প। বর্ণাইয়াছেন শ্রী কৃষচন্দ 
ভূপ|' [পড় ১১, ১৯]। 



॥৭॥ বিদ্যানুন্দর এবং চৌরপঞ্চাশং কাব্য 
[ক] বাঙ্গালা ভাষায় ..--৭ এ কাব্য £ 

বদ্যাসুন্দর কার্যের পাঁরচয় বহ্; প্রাচীন কাল হইতেই পাওয়া যায়। 

খটম্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দ্বিজ শ্রীধর একখানি কাব্য রচনা করেন। এই 

কাব্য 'রাঁচিত হইয়াছিল হোসেন শাহের পৌনব্র ও নূসরং শাহ্ ১৫১৯-৩২ 

খ?ীঃ1-এর পত্র ফীরুজ শাহের |১৫৩২ খুঃ] নিদ্দেশক্রমে। সুতরাং 

কাব্যাট সম্ভবতঃ ১৫৩২ খ.নন্টাব্দের দিকেই রাঁচিত হইয়া থাঁকবে। ইহাই 

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম লৌকিক প্রণয়-কাব্য। কাব ফীর্জ শাহের প্রশান্ত 

গাহিয়াছেন-_ 

নৃপাঁতি নাঁসর শাহা আর সুন্দর। সর্্বকলা-নালনীভোগী ত মধুকর&॥ 

শ্রী পেরোজ সাহা 'বিদিত যুবরাজ! কহিল পণ্চালী ছল্দে ছার কাবরাজ॥ 

শ্রীধরের রচনায় স্ন্দরের পিতা গুণসার, মাতা কলাবতাঁ, নিবাস বিজয়নগর 

রঙ্লাবতী; বিদ্যার পিতা বারাসংহ, মাতা শীলাদেব, রাজধানী কাণ্ঠীপুর। 

ট্রগ্রামাণ্চলে এই কাব্যের দুইখানি খাঁণ্ডত পর্থ মিলিয়াছে। সুতরাং 

কাহিনী কিরূপ ছিল বলা কঠিন ১]। 

খীম্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঁচত তিনখানি বিদ্যাস্ন্দর কাব্য পাওয়া 

পথ লেখা হইয়াছিল ১১৫৯ সালে [-১৭৫২ খুপরঃ], যে-বংসর ভারতচন্দের 

অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ হয়! ২1। কাব্যাটর কালজ্ঞাপক গ্লোকযুগল জাটল_ 

অহং শাহা 'ক্ষাতিপাল, পুর উপরে কাল, রামরাজা সর্্বজনে বলে। 

নবাব শায়ি্তা খাঁ, আঁধকার সাতগ্া, বহু সরকার করতলে॥ 

সরসাসনের নেত্র, ভীমাক্ষিবাঁজ্জত মিত্র, তেজিয়া খাঁষর পক্ষ তবে।' 

বিষুর মধুর ধাম, রচনাতে কাহিলাম, বুঝ শক বিচারিয়া সভে॥ 

| - আত্মপরিচয় ও দৌবকাদেশ প্রাষ্ি 



৮৮ ; রলায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

ইহা হইতে প্রথম দুইটি ছল ধরিয়া দাঁনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধা মহাশয় কাব্যটির কাল- 

নির্পণ করিয়াছেন ১৫৯৮ শকাব্দ [- ১৬৭৬-৭৭ খীঃ]। শ্রীযুক্ত আশ7- 

তোষ ভট্টাচার্য্য শেষ ছন্র ফুগল ধাঁরিয়া কাব্যটির রচনাকাল বলিয়াছেন ১৫৮৬ 
শকাব্দ [- ১৬৬৪ খুশিঃ]£৩]। কাব্যটির নাম কাঁলিকামঙ্গল, বিষয়বস্তু বিদ্যা- 

সুন্দরের প্রণয়লীলা। বারাসংহের রাণীর নামকরণ কবি কাঁরয়াছেন 

কাশ্যপী, মালিনীর নাম বিমলা, পাঁরবেশ 'নৃপাঁতি বীরাঁসংহের দেশ বদ্ধমান 

নহে। বিদ্যার সখা সুলোচনা, কোটাল বাঘাই, সুন্দরের পত্র পদ্মনাভ। 

গ্লল্থাটির বিষয়-সৃচি এইরুপ-প্রন্থসূচনা, বাগ্দেবী বন্দনা, কালিকাবন্দনী, 

কৃষ্াদি দেববন্দনা, কবির আত্মপাঁরচয় ও দেবিকাদেশপ্রাপ্তি, মহাদেবাীবল্দনা, 

দেবীর আদেশে স্ন্দরের বীরাঁসংহের দেশে গমন, সুন্দরের উপাস্থিতি, কদম্ব- 

তলে সুন্দরের অবাচ্ছিতি, সুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ, সুন্দরের বিমলা 

মালিনী" সাক্ষাৎ ও আত্মপরিচয় কথন, মালনীকৃত বিদ্যার রূপবর্ণন, মালিননর 

বিদ্যাকে অর্পণ ও বিদ্যার প্রশ্ন, মালিনীর হাটে গমন, মালিনীর বেসাতির 

সুন্দরের রূপ বর্ণন, সন্দর-সমাগমের পরামর্শ, উষা-অনিরুদ্ধের আখ্যান, 

বিদ্যার বিবাহে সম্মাতি, বিদ্যাকৃত কালকান্তাতি, বিদ্যার মনোভাব প্রকাশ, সুন্দরের 

আনন্দ ও কালিকা পূজা, বিদ্যার আলয়ে সুন্দরের উপাশ্ছিতি, বিদ্যাসুন্দরের 

ধিবচার ও বিবাহ, বিহারারস্ত, বিহার, বিপরীত বিহার, বিদ্যার গৃহে মাঁলনীর 

গমন, বিদ্যার মানভঙ্গ, বিদ্যার গর্ভ রাণশর নিকট সুলোচনার সংবাদজ্ঞাপন, 

বদ্যাসাক্ষাৎ গর্ভদর্শনে তিরস্কার, বিদ্যার উক্তি, রাজার ক্রোধ, কোটাল শাসন, 

বাঘাই কোটালের স্ত্রীর রাণীর নিকট গমন, চোরানসন্ধান, মাঁলিনীর উদ্বেগ ও 

সুন্দরের আশ্বাস, কলাবতী ব্রাহ্মণীর কাহিনী, বিদ্যার আলয়ে ও সমস্ত রাজ- 

ভধনে 'সন্দূর লেপন,. রজকের নিকট 'সন্দূরাঙ্কিত বসনপ্রাপ্ত ও মাঁলনীর 

গৃহে গমন, মালিনী নিগ্রহ, সুন্দরের স্ীবেশ ধারণ, খন্দক পার হওন, চোর 

ধরা ও কোটালের উল্লাস, কোটালের প্রাতি বিদ্যার 'মনাতি, সুন্দর দর্শনে রাণীর 

আক্ষেপ, নারীগণের খেদ, 'বদ্যার দেবশস্ভুতি ও বরলাভ, কোটালের প্রাত রাজার 

স্ন্দর-বধের আদেশ, সুন্দরের শ্লোক পাঠ, স্ন্দর-কৃত চৌতিশা, কোটালের প্রাতি 
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ভাটের উদ্তি, প্রত্যুক্তি, রাজার প্রতি ভাটের উক্তি, ভাট-কৃত সূন্দর-পাঁরিচয় ও 
রাজার বিনয়, সুন্দরের মুক্তিতে রাণী ও আনন্দ, বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ, 
সুন্দরের প্রাত দেবর স্বপ্নাদেশ, বিদ্যার উক্তি, বিদ্যার বারমাসণ, বিদ্যার নিকট 

সুন্দরের বিদায় প্রার্থনা, বিদ্যাস্ন্দরের স্বদেশগমন, সুন্দরের রাজ্যাভষেক ও 
পদত্রলাভ, সুন্দরের দেবী-আরাধনা, পদ্মনাভের রাজ্যাভিষেক ও বিদ্যাসুন্দরের 
কৈলাসগমন, অষ্টমঙ্গলা এবং ফলশ্রাত ও গ্রল্থসমাস্টি। 

কাব ব্রিপদণ, পয়ার, তোটক, পিঙ্গল [ 'কালিকাবন্দনা' ], চন্দ্রাবলী [ “সুন্দর 

দর্শনে নারীগণের খেদ'], প্রভাতি ছন্দ ব্যবহার কাঁরয়াছেন। ভাষা 

সহজ ও সাবলীল। কাহিনাঁর মধ্যে উষা-আনিরুদ্ধের ও কলাবত ব্লাক্গণীর 

আখ্যান বেশীর ভাগ পাওয়া যায়। ব্জবূলি ও ভট্টভাখাতে রাঁচিত পদের দিছু 

নমুনা প্রদত্ত হইল-_ 

ষটপদপাঁতি-ভশীতি-ভুরু-রাঁজত নয়ন বি খঞ্জন জোর। 

সূরসুরানকর উগারই পুনঃপুনঃ করণগূহাবাধ ওর ॥ 

সাজল রসবতী-নারী। 

নারদ ভরগ আদ মূনিবর সগর সগর মনোহর ॥ 

_বিহারারন্ত 

ভট্ট কাহাকর কুদ্রন চোরক রাখলে আর্ত বাগালি। 
কুর্তোক জান ঘোড়ে পর গর্ভ দূর বেআপ কি ছির ছমেলি॥ 
বাদয়া আঁকনিয়ে জক কি দিন বাত মিবাদক পুত গোয়ারা। 

ধরনীক পাঁতি ছু চাদ ?ক ভাঁতিয় চোর কি খাতির ছো আধিয়ারা ॥ 

--ভাটের প্রতি কোটালের উক্তি 

কাব চৌরপণ্টাশতের মান্র নয়াট শ্লোকের বঙ্গানুবাদ কাঁরয়াছেন, তাহাঁদগের 

আদ্যপদগুলি হইতেছে এই-'অদ্যাপ তাং কনকচম্পকদামগোরীমৃ। “তাং 

শশমুখীম্ণ + প্দনঃ কমলায়তাক্ষীম্, + নিধুবনরুমানঃসহাঙ্গ সম, +-সুরত- 

তান্ডবসূত্রধারীমৃ, “যাঁদ পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীমৃত £তন্মনাঁস সংপারিবর্ততে” 

'“_কুসুমমাল্যাদিকৃতাঙ্গরাগাম্, এবং নোজঝাতি হরঃ। 

প্রাণারাম চন্রবত্তর্শ কাবিবল্লভের বিদ্যাস্দন্দর কাহিনীও কালিকামঙগল £ ৪1 
গ্রন্থের অন্তগ্গতি। রচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ [ বসনদ্বয়বাণ চন্দ্র ] - ১৬৬৬-৬৭ 
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খুশিঃ। শোনা যায়, প্রাণারাম চক্রুবত্তরঁ তদীয় কাব্যে কৃফরামকে বিফ 

কাব্যের আদ কবির্পে বার্ণত করিয়াছেন-_ 

বিদ্যাসূন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরাচলা কৃষরাম নিমতা যার বাস॥ 
তাঁহার রাঁচত গ্রল্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥ 

পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে& 

স্পম্টই বুঝা যায় যে, প্রাণারাম চন্রবত্তরঁ-কৃত কালিকামঙ্গলের পাথর এই অংশ 

প্রক্ষিপ্ত: তদ্বতনত নির্ভরযোগ্য কোন পথও পাওয়া যায় নাই। 

শা-বারদ খায়ের! ৫] বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচনাকাল দেওয়া নাই তবে 

ভাষা দেখিয়া খুশম্টীয় ষোড়শ শতকে ইহা রচিত হইয়াছে বাঁললেও অযৌকক্তক 

হয় না। কাব্যাটর খাণ্ডত পধাথ চট্টগ্রাম অণ্চলে পাওয়া গিয়াছে। পঠাথ 

পাঁড়য়া মনে হয় কবি কোন একটি সংস্কৃত কাব্যের অনুবর্তন কাঁরয়াছিলেন। 

সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট না থাকাতে অনুবাদও দুব্্বল হইয়াছে । কাহিনীতে 

গুণসারের রাজধানী রত্কাবতৰ, মালিনী সমচারিতা, কোটাল নাগরঙ্গ। কাঁবর 

বর্ণনা সুন্দর, প্রাচীনত্বদ্যোতক, বড়ু চন্ডঈদাসের ভাষার স্মারক। রচনার 

নিচ 
অত্যন্ত সুন্দর দেশ বিজয় নগরী। আঁধিক উত্তম রক্লাবতী নাম পুরাঁ॥ 

সে দেশের নরপাঁত নাম গ্্ণসার।! সকল ভূপাঁত জনি যশ সঃংপ্রচার॥ 

_পুরবর্ণন 

মুখ-বিধু পূর্ণইন্দু কএ অরাবন্দ। মৃগ-বৎস-নেত্র কিবা নীল মত্তভৃঙ্গ ॥ 

বালেন্দ জিনিয়া ভাল সামন্ত উজ্জবল। বান্ধ;লি প্রসূন 'নান্দি অধর যুগল ॥ 

| বিদ্যার রূপ বর্ণন 

[বদেশী কুমার হের তোল্গাকে বুঝাই। নৃপাত দ্বার বাসা দিবারে ডরাই ॥ 

নাগরজ নাম সে এ রাজ্যে কোতোআল। 'নাঁত 'নাঁত প্রজা-ঘর করএ বিচার ॥ 

-মাঁলনী-সূন্দর সমাচার 

দৌলং কাজীর লোরচন্দ্রালী | খুিঃ ১৭ শ শতক] পাণ্সালী কাবো 

বিদ্যাসন্দর কাঁহনীর ইঙ্গিত আছে 



বিদ্যাসূন্দর এবং চৌরপঞ্চাদাং কাব্য ১১ 

ধর্মমশাস্্র বাহভূতি নহে কামকোলি। রাধা; বিন্দু নিকুঞ্জে খেলয়ে বনমালী॥ 
পুরুষ বিদ্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী। সেহ চোর প্রেমে মাঁজ হৈল কামাধিনী॥ 

সৈয়দ আলাওল-[ €আ অল-অব্ বল প্রথম 1-এর পদ্মাবতী কাব্যেও এই 

কাহিনীর উল্লেখ আছে--“সুরঙ্গের পল্থে কিবা আইল সন্দর' [পৃঃ ১২০]। 

কাবি কঙ্কা৬] [ € কবিকৎ্ক (৭)?] সত্যনারায়ণ পাঁচালীর মোড়কে 

বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়লীলা িতরণ, কাঁরয়াছেন। অনেকে কাব কঙ্ককে বিদ্যা- 
সুন্দরের আঁদ কাবির মর্ধযাদা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য বালয়া মানিয়া 

লওয়া যায় না। কারণ খনম্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ পাঁচালীর 

উদ্তব হইয়াছিল সুতরাং ক্চের রচনাকে তৎপূর্বে স্থান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত 

নহে। অনেকে অবশ্য স্কন্দপুরাণ-| বঙ্গবাসী সংস্করণ 1১৩১৮ সাল ।প্ঃ 

৩৬৬০-৬২1-এ সত্যপীরের উল্লেখ আছে বাঁলয়া কঙ্কের রচনার প্রাচনত্ব দাবী 

করেন, কিন্তু এই উল্লেখের যাথার্থয সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ সঃপ্রচুর। গৌরাঙ্গ- 

ভক্ত কাব কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কাঁহনীর সংক্ষপ্তসার হইতেছে এই-_ 

পৃব্বদেশের আঁধপাঁতি মাল্যবান একদা মৃগয়াকালে সত্যপঈীরের কৃপায় একটি 

শিশু কুড়াইয়া পান। এই পালিত শিশুই সুন্দর। যুবক সন্দর মূগয়া 
করিতে গিয়া পরের মায়ায় স্বর্ণম্গের অনুসন্ধানে দলভ্রম্ট হন এবং পীরের 

নিদ্দেশে চম্পানগরে গমন করেন। সেখানে অশোক তরূতলে চম্পারাজ ইন্দ্র- 

সেনের কন্যা বিদ্যার সাঁহত তাহার সাক্ষাৎ ও প্রণয় জন্মে। বিদ্যার সখা 

চন্দ্রকলা কর্তৃক পাঁরচয় জিজ্ঞাঁসত হইলে সুন্দর আপনাকে চাকুরীপ্রয়াসী 

ঘরে সুন্দরের বাসা স্থির হয়। পরের কাহিনী সাধারণ বিদ্যাসূন্দর কাহনীর 

মত। চোর ধরা ব্যাপারে পসিন্দুর লেপন ও 'গগনবেত' নামক জালের কথা 

আছে। কারার্দ্ধ সুন্দরকে সত্যপীর উদ্ধার করেন। রাজা প্রাতিজ্ঞা করিয়া- 

ছিলেন যে, প্রভাতে সর্বপ্রথম যাহার মুখ দর্শন কাঁরবেন, তাহাকেই কন্যাদান 

এবং সত্যপীর সাধারণ্যে পাঁরাঁচাত লাভ কাঁরলেন। কাব কঙ্কের রচনার 

নমুনা 
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কবে বা হেরিব আমি গোরার চরণ] সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম ॥ 

পাপী তাপী মুঞ্চি প্রভু আত অজ্পমাত। হইবে কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রাতি॥ 

হউক বা না হউক পদ না ছাঁড়ব। বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব॥ 

- গৌরাঙ্গ বন্দনা 

পাঁরচয় কহ মোর শুন মন 'দয়া। উদ্যানের ভৃত্য আম জাতিতে মালিয়া ॥ 

মাল্যবান মালী পিতা পূর্বদেশে ঘর। বাপ মায় নাম মোর রাখছে সুন্দর 

চাকুরীর উদ্দেশ্যে আমি আস এঁহ দেশে। পাঁরচয় কথা মোর কাহনু বিশেষে ॥ 

আধিকাংশ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হইয়াছিল খনম্টীয় অষ্টাদশ শতা- 

ব্দীতে। অষ্টাদশ শতকের বিদ্যাসূন্দর কাঁহনী রচাঁয়তা কাঁবগণের মধ্যে এই 

কয়জনকে পাওয়া যায়__বলরাম চন্রুবত্র্ণ কবশেখর [ কালিকামঙ্গল ], গোবিন্দদাস 

[ কালিকামঙ্গল 1, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর [অন্নদামঙ্গল 1, রাধাকান্ত মিশ্র [কাঁলকা- 

মঙ্গল], কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন | বিদ্যাস্ন্দর কাব্য 1, কবীন্দ্র (মধুসূদন 2) 

চন্তরুবন্তরঁ [কািকামঙ্গল |, এবং 'নাঁধরাম কাঁবরত্র [ কালিকামঙ্গল ]1 

বলরাম চক্রবত্তর্শর কাঁলকামঙ্গলের ! ৭] রচনাকাল জানা যায় না কারণ মূল 

পথটি খশ্ডিত। তবে রচনা দেখিয়া মনে হয়, কবি ভারতচন্দ্রের পূ্র্ববস্তাঁ 

1ছিলেন। কাব্যপাঠে জানা যায় যে, কাব পশ্চিম বঙ্গের (দক্ষিণ রাট্ের) আঁধবাসী 

ছিলেন! ৮]। কাব্য সংযত, সুমিত ও সাবলীল। গ্রন্থে জয়দেব হইতে 

উদ্ধৃতি, 'বাঁবধ ছন্দ প্রয়োগ ও রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। নৃতনত্বের মধ্যে 

পাইতেছি কালিকার কিঙ্করী বিমলা এবং স্মন্দরের বিবাহে সাহা্যার্থ কালিকা 

কর্তৃক সৃন্দরকে শুকপক্ষী দান। এই জাতীয় দৌত্যের উল্লেখ ভারতচন্দ্র ও 

রামপ্রসাদ করেন নাই। চোর-ধরা ব্যাপারে বররুচি-কৃত বিদ্যাসুন্দর প:থর 

সাঁহত সাদশ্য আছে। গ্রল্থ-শেষে কালকার একচ্ছন্রাধপত্যের কথা বার্ণত 

হইয়াছে। বলরামের কাব্যে সুন্দরের পিতা গুণসাগর, মাতা গুণবত+, নিবাস 

“উৎকল দ্রাবিড় দেশ' মাঁণকানগর; বিদ্যার পিতা বীরাঁসংহ, মাতা কু্তন, নিবাস 

রদ্ধমান; ভাট মাধব ও সুন্দরের পূত্র সদানন্দ। উৎকল দ্রাবড় দেশে কাব্যের 

পাঁরবেশ স্থাপনে মনে হয় কবি প্রাচীন ডীঁড়য়্া-কাব্য 'কাণ্ঠী কাবেরী”-[ মাশদনী 

দাস ও পরমানন্দ দাস বিরচিত, "£ সাঁহত পাঁরাচত ছিলেন। মাঁগকানগর 
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সম্ভবতঃ কাণ্ঠীকাবেরীর মাণিকপট্রন[৯:। ভক্তকাঁব কাব্যারন্তের পৃব্বে 
বিবিধ দেবদেবাবন্দনার সাঁহত চৈতন্য বন্দনাও কাঁরয়াছেন-_ 

নবদ্ধীপে বন্দো হরি, দ্বিজরূপে অবতার, চৈতন্য চৈতন্য দিল নরে। 

অনাথ জনেরে ধরি; সঘনে বলায় হার, পার কৈল এ ভব সাগরে ॥ 
কনক গৌর দেহা, কপট সন্ন্যাসী নেহা, নিত্যানন্দ দোসর সন্ন্যাসী । 

অনেক ভকত সঙ্গে, ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে, হরিপ্রেমে তনু আভলাষী॥ 

ঘন বলে হাঁরবোল, বাজান কর্তাল খোল, সঘনে নাচয়ে বাহ তুলি । 

কমল লোচনে ঘন, প্রেমজল বারষণ, হাররসে হইয়া আকুলি॥ 

হার রসে হৈয়া' ভোর, পারিয়া কৌপণীন ডোর, হার হার সঘনে বলাই। 

ধন্য শচী ঠাকুরাণী, পত্রভাবে চক্রপাণী, নিজ ঘরে রাঁখবারে চাই ॥ 

-_ চেতন্যবন্দনা 

চট্টগ্রাম অণ্চলের দিয়াঙ্গ বা দেবগ্রাম-[ আধ্াীনক আনোয়ারাগ্রাম 1-এর 

অধিবাসী গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল সুবৃহৎ কাব্য। কাব্যের রচনাকাল- 

জ্ঞাপক শ্লোকঁটি সবোধ্য নহে__ 

মুনি অক্ষর বাণ শশী সকল পাঁরামত। এই কালে রচিল কাঁলিকা চণ্ডাঁর গীত॥ 

কালিকা চরণ সার ভরসা কেবল। রচিল গোবিন্দ দাস কালিকামঙ্গল ॥ 

_গ্রল্থসমাপ্তি ও ফলশ্রুতি [ এসয়াটিক সোসাইটি পথ নং এ ২১] 

ইহা হইতে অনেকে ১৫১৭ শকাব্দ-: ১৫৯৫ খাঁম্টাব্দ বাঁহর কাঁরয়াছেন বটে, 

তবে ভাষা দৌঁখয়া মনে হয়, কাব্যের রচনাকাল সম্ভবতঃ অম্টাদশ শতকের 

প্রথমার্ধের পরে নহে ১০]। সমগ্র কাব্যাট পাঁচ ভাগে বিভক্ত-(ক) দেবরাজ্য, 
বৃ্াসুরবধ, ও দেবামাহাত্ম প্রচার, (খে) ইন্দ্রের অহল্যাহরণ-জাঁনিত পাপভোগ 

ও দেবীর অনুকম্পায় নিজ্কাতিলাভ, (গ) চণ্ডী-সপ্তশতী অনুসারে মহিষাসুর 

ও শৃন্তনিশনন্ত বধ, (ঘ) বিক্লমাদিত্য উপাখ্যান এবং (৩) বিদ্যাসন্দর কাহিনী । 

কাহিনী কৃষ্ণরামের কাহিনীর সাঁহত প্রায়-সদৃশ, 'বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ নগর 
সঙ্কীর্তন ব্যপদেশে ঘটানো হইয়াছে । িন্দুর লেপন, রজকের সহায়তা গ্রহণ 

ও খন্দক খনন, উভয় কাব্যেই আছে। কাব্যে মশননাথের কাহনণর উল্লেখ 
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্সাছে। সুন্দরের পিতা গুণিসার ওরফে গাঁণশা, মাতা কলাবতাঁ, রাজধানী 

'গোৌড় নগরে রাজ্য কাণ্চননগর' বীরসিংহের রাজধানী রত্রপদুর, মালিনী রমা, 

কোটাল নিশীশ্বর, রজক দিবাকর এবং ভাট মাধব। কাবির ভাষাজ্ঞান সুন্দর, 

বাঁলতেও পদ রচিত হইয়াছে। কাব্যে বড়ারি, মন্দার, পাহাড়িয়া, নট, 
 পঠমঞ্জরী, ধানসা, বসম্ত, কামোদ, রামাঁকার, গুঞ্জার, সুই এবং মালসণ_এই 

রাগরাগিণনগুলির উল্লেখ আছে। রচনার নমুনা . 

নোৌম নান্দকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকুট বিষ, নীলকণ্ঠ নাম রাম, দেবদেব-নন্দনশী। 

অন্ঘ-অঙ্গ গৌরী সঙ্গ, মৌল কোল চতুরঙ্গ, অঙ্গভঙ্গ ্লাতিরঙ্গ, শোহে জহু- 

নন্দিনী ॥ 

_দেবদেবী বন্দনা 

কি বাধ 'সাঁজল মহামায়। কে বা কাহার সুত নয় 

তুমি হইলা কাহার বনিতা। তুমি আছিলা কাহার সুতা॥ 

যত দেখ বাপ মা সকল সংসার। বল দোঁখ ইহার মধ্যে কে বা কাহার॥ 
_মাতার নিকট বিদ্যার বিদায় প্রার্থনা 

এস্ছলে উল্লেখযোগ্য যে, সুন্দরের বিচারকালে চৌরপণ্জাশতের কোন শ্লোক বা 

তাহার অনুবাদ কাব্যে গৃহীত হয় নাই। মাধব ভাট বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা 

বাঁলিয়াছে, ভট্টভাখা ব্যবহার করে নাই। 

কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান আঁধকার করিয়া আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 

শাস্তী ভারতচন্দ্রকে পৃব্বামী কাব কৃষ্করামের নিকট খাণী বলিয়াছেন 

“বদ্যাসুন্দর তাঁহার [ ভারতচন্দ্রের | নিজের নহে, ধার-করা 1জানস। 

ধারও আবার মূল সংস্কৃত হইতে নহে। মূল সংস্কৃত হইতে যাঁদ 

বিদ্যাসুন্দর ধার করা হয়, তবে ভারতচন্দ্ের প্র অন্য লোক তাহা ধার 

কারয়াছিল, তিনি ধার-করা জিনিস আবার ধার কাঁরয়াছেন। যথেষ্ট সুদ 

সমেত শোধ 'দিয়াছেন সত্য, তবে জিনিষটা ধারের ধার। ভারতচন্দ্র ও 
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রামপ্রসাদ, দুইজনেই আর একজনের [কবি কৃফরামের ] নিকট বিদ্যাসূল্দর 
পাইয়াছিলেন। তিনি বাংলায় বিদ্যাসন্দর প্রথম প্রচারিত করেন ১১11৮ 

কৃফরাম ভারতচন্দ্রের অগ্রবন্ত, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু 
ভারতচন্দ্রযে 'ধারের ধার' করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব নহে। 
বিষয়বস্তু সদৃশ হইলেই ষে উত্তমর্ণ-অধমর্ণের সম্পর্ক আসিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত 

নহে। ্ 

“হরপ্রসাদ শাস্তী ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসূন্দর মৌলিক নহে বলায় 

যোগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে আন্রমণ করিয়া যে প্রবন্ধ 'লিখিয়াছিলেন, তাহার 

প্রান্তে ছিল-“এবার ককৃনী কোকিল নয়, কলেজা কাকাতুয়া” ১২11৮ 

”. ভারতনন্দ্র তদীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পাঁরবেশ হ্থাপন কাঁরয়াছলেন 

বদ্ধমানে। এই পাঁরবেশ স্থাপনের জন্য কবির বদ্ধমান-রাজের উপর ব্যাক্তগত 

আক্রোশ কিয়দংশে দায়ী কিন্তু সাধারণের ধারণা হইতেছে, 'বদ্যাসুন্দর কাহনী 

কজপনাপ্রসৃত নহে, যথার্থ। এই সংস্কারের বশবন্তরঁ হইয়া একদা [৯ই 

ফেব্রুয়ারী ১৮৬৩ খহীঃ] পাঁণ্ডিত রামগাঁতি ন্যায়রত্র বদ্ধমান পর্যন্তি গিয়া 

প্রচুর অনুসন্ধান কাঁরয়াছিলেন ১৩।। 'বহ্ কাঁহনী ও কিংবদন্তী কল্পনাকে 

আশ্রয় করিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। নগরের প্রান্তে পীরবহ্যাম নামক স্থানে 

বাঁকা নদীর উত্তর তাঁরে ইস্টকের বাড়ীর স্তুপাকৃত ভগ্রাবশেষ; তাহারই একটি 
ভগ্নপ্রাচীরষ্থ কুলুঙ্গীর মত গর্তকে পবদ্যা পোঁতা বলে। ইহার এক ক্লোশ 

পূর্বে বীর হাটা" নামক স্থানে বীরাঁসংহের বাসভবন এবং এক ক্লোশ দাক্ষণে 

'মালিপোঁতা-ই হারামাঁলনীর আবাস। বর্তমান 'নাকুডাঁড' ভারতচন্দ্রে 

'নাগরীর হাট" [ 'নাগর হে চাঁললাম নারীর হাটে']। ইহার উত্তরে দুর্লভা" 

নামে কালী-প্রাতিন্ঠিত মাঠই সুন্দরের উত্তর মশান। কিন্তু এই সকল কাঁহনী 

সম্পূর্ণ অলীক। বদ্ধমানে বীরাঁসংহ নামে কোন রাজা কোন কালেই ছিলেন 

না। প্রাসাদতোরণের একটি ভাঙ্গা খিলানকে সুড়ঙ্গ বলা হয়। ভারতচন্দ্রের 

বদ্ধমানে পাঁরবেশ স্থাপনের কারণাস্তর থাকলেও উহার পশ্চাতে কোন এীতি- 

হাঁসিক সত্য নাই। ভিতায় কখনও কখনও ভারতচন্দ্র পদ্বজ ভারত বাঁিয়া 

পাঁরচয় 'দিয়াছেন। লক্ষণীয়, পদ্বজ ভারত" ও 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' একই 
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ব্যাক্ত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে চৌরপণ্ঠাশতের মান্র তিনটি গ্লোক ['কনকচম্পকা, 

'তল্মনসি সম্প্রতি এবং মোজঝাতি হরঃ | গৃহীত হইয়াছে। 

কালিকাতাবাসী রাধাকান্ত মিশ্রের [দ্বিজ রাধাকান্ত] কাঁলিকামঙ্গল! ১৪ 

বা বিদ্যাসন্দর কাব্যের রচনাকাল ১৬৮৯ শকাব্দ [ 'শাকে গ্রহ বস্ খতু বিধূর 
গণনে'] -১৭৬৭-৬৮ খটীস্টাব্দ। কাব তীয় কাব্যের উপাদান প্রাচীন 

কাবগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নিজ মনোমত করিয়া 

কাহিন সাজাইয়াছিলেন। চরিব্রচন্রণে, কাঁহনীবর্ণনে ও নামকরণে নূতনত্ব 

আছে। মালিনীর নাম িমলা, বিদ্যার সখী কমলা, বারাঁসংহের পত্র বিজয়- 

1সংহ, সুন্দরের পত্র সদানন্দ, কোটাল নিশাচর। কাহিনীবর্ণনে নৃতনত্বের 

মধ্যে এইগুঁল পাওয়া যায়-_কালিকার মায়ায় বদ্ধমান যান্রাপথে সুন্দরের নদী 

উত্তরণ, দেবী কর্তৃক স্ন্দরকে কজ্জবল দান, কজ্জবল-প্রভাবে অনঙ্গপৃজাকালে 

দান, তপস্বী-তপাস্বিনীর ছদ্মবেশে বিদ্যাসুন্দরের বাীরাঁসংহের সভায় গমন ও 

মিথ্যাপরিচয়দান, বারাসংহের নিকট সুন্দরের বিবাহের জন্য ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ 
ও বিদ্যার সহিত বিচার প্রার্থনা, চোর-ধরা 'ব্যাপারে কোটালের সমস্যা-ক্রুড়া ও 

[িজয়সিংহের সভা ইত্যাদিতে ফাঁদ পাতা, মাঁলনীর বাড়ীতে 'বদ্যার বসন- 

পাঁরাহত সুন্দরকে কোটালের বন্দীকরণ, বীরাঁসংহ কর্তৃক বিদ্যাকে কুলকলঙ্ক- 

ব্যপদেশে হত্যা করার উদ্যোগ, মশানে কাঁলকা কর্তৃক সুন্দরকে রক্ষা ও 

বীরসিংহকে পাঁরচয় দান, সুন্দরের পূত্র সদানন্দের মৃত্যু ও দেবীর কৃপায় 

পুনজরঁবন লাভ, দেবী কালিকার মূর্তি প্রাতষ্ঠা ও বিদ্যাসূন্দরের স্বর্গগমন। 

চৌরপণ্ঠাশতের মান্ন দশাঁট গ্লোক গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে তাহাঁদগের স্মারক 

পদগ্যাল হইতেছে-কনকচম্পকদামগৌরীম্ শিশীমুখীম। ঘাঁদ পুনঃ 

তাপ্ডবসূন্রধারীমূ" 'মসৃণচন্দনচার্তাঙ্গীম,। “তল্মনাঁস সংপাঁরবর্ততে, 'নব- 

বধ্সরতাভিযোগম্” এবং নোজ্বাতি হরঃ কিল কাটকুটমূ”। কবির রচনা 

সহজ, অংশবিশেষে নাটকাঁয়ভাবাপন্ন এবং নিরলঞ্কার। রচনার দুইটি নমুনা 

হেনকালে কহে এক কোটালের চর? সিল্গূরে মশ্ডিত কর কামিনীর ঘর॥ 

অবশ্য রজক বাট 'দিবে তার বাস। 'নিশানে ধারব চোর কিসের তরাস॥ 



[বধসধ এ এবং চৌরপণ্ঠাশং কাব্য ৯১৭ 

কোটাল কহেন কিছু নহে এই মত। ই্জার পারলে রাখে প্রস্রাবের পথ॥ 

রাজাধিরাজের কন্যা গৃহিণী যাহার। 'ম্বিতীয় বসনখাঁন নাই কি তাহার! 

-কোটালের যুক্তি 

ণিবমলা বলেন বাপু নিবেদন কার। 'কি বোল তোমরা কিছু বুঝতে না পাঁর॥ 

অনাঞ্িনী একাকিনশ নাতিটি লইঞ্া। কোন মতে কাটাকাল কাটুন কাঁটিঞা॥ 

ডাকা চুর 'ছিনার না জান ভালমন্দ। রাজার দোহাই যাঁদ 'মছা দোষে বান্ধ॥ 

কোটালিয়া বলে তোর নাত কোথা ছিল] রাজার কন্যার বাস সে কোথা পাইল ॥ 

-মালনশীনগ্রহ 

কাঁবরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের 145 কাব্য ভারতচন্দ্রের পরে রাঁচত 

হইয়াছে বাঁলয়া অনুমিত হয় যাঁদচ পাঁশ্ডত রামগাঁত ন্যায়রত্, হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী ১৫] প্রমুখ সকলেই রামপ্রসাদকে ভারতচন্দ্ের পৃর্ববত্তাঁ বাঁলয়াছেন। 

কারণ প্রথমতঃ হুগলীর দেওয়ান রাজাঁকশোরের আদেশে বিদ্যাসুন্দর রাঁচিত 

হয়। ইহা ১৭৬৯ খশম্টাব্দের দিকের কথা [ শ্রীরাজাকশোরাদেশে শ্রীকবি- 

রঞ্জন রচে গান মহা অন্ধের ওধষাঁধ অঞ্জন ॥']1১৬]। দ্বিতীয়তঃ ভারত- 

চন্দ্রের কাব্যে কৃষণচন্দ্রের সভা বর্ণন'-অংশে রামপ্রসাদের নামের কোন উল্লেখ 

পাওয়া যায় না এবং তৃতীয়তঃ কাব্যে ভারতচন্দ্রের অনুকাতি বহচস্থানে সুস্প্ট। 

সম্ভবতঃ কাব্যটি খ.নম্টীয় অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদের পূর্বে রচিত হয় 

নাই। যাহাই হউক, লৌকিক প্রণয় কাহনীমূলক বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্যতম 

শ্রেষ্ঠ কাব রামপ্রসাদ। কাঁহনীতে ও নামকরণে বহুশঃ কাব কৃফরামের 

অনুসরণ লাক্ষত হয়। কোটাল-[ বাঘাই ]-এর ও সান্দরের পাত্র- পদ্মনাভ ]- 

এর নাম উভয় গ্রন্থে সমান। ভাটের নাম মাধব, মাঁলনী ভারতচন্দ্রের অনুসরণে 

হীরাবতী। কুষ্রামের 'কলাবতণ ব্রাহ্মণ” রামপ্রসাদের গ্রল্থে বদ ব্রাহ্মণ 

হইয়াছে। চোর ধরা উভয় কাবরই এক ধরণের। নূতনত্বের মধ্যে গ্রন্থের 

শেষের দিকে পাইতেছি সুন্দরের দাক্ষণ কাঁলকা মূর্ত স্থাপনা ও শব সাধনা; 

পরে যোগ সাধনে 'দেহত্যাগ করতঃ বিদ্যাসূন্দরের আঁদরুপ-[ মালাধর- 

হারাবতী ]-প্রাপ্তি ও স্বর্গ গমন। চৌরপণ্ঠাশতের পাঁচটি মানত গ্লোক কাব্যে 

গৃহীত হইয়াছে, তাহাঁদগের স্মারক পদগঁল এই--কিনকচম্পকদামগৌরীমত 

৭ 



৯১৮ রায়গুণাকর ভারতচল্দ্ 

ধাশীমুখীং নব রেকিচাতে মলয়পঙ্কজগন্ধলুন্ধ-_, 'বাসগৃহতো মায় নীয়মানে 

এবং *ঈনোজবাঁতি হরঃ”। কাব্যবিচারে বলা যায় যে, ভারতচন্দ্বের তুলনায় রাম- 

প্রসাদের রচনা ক্ষীণপ্রভ। ছন্দোবোঁচন্র্য ও অনপ্রাসের চেম্টা মধ্যে মধ্যে পাওয়া 

যায় বটে, তবে ভাষা আড়ম্ট ও মধ্যে মধ্যে নিতান্ত অশোভন। ভারতচন্ড্রের ন্যায় 

রামপ্রসাদের কাবোও বহ্য সূভাঁষতের সন্ধান পাওয়া যায়] ৯৭]। অনেকে 

বলেন যে, ভারতচন্দ্রের চরিব্রাচন্রণ রামপ্রসাদের অপেক্ষা মানবিকতা-উপাদানে 

হশন[১৮]। কিন্তু এই অনুমানের স্বপক্ষে ভারসহ কোন যাঁক্ত নাই। 

প্রসঙ্গাম্তরে এই বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করা হইয়াছে । বিদ্যাসুন্দর রচনা 

রামপ্রসাদের উপরোধে ঢে*কী গলাধঃকরণের মতই খাঁতিরী রচনা । শীক্তসাধক 

রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গবীতগ্যীল বিদ্যাস্ন্দরের কবিকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া 

গিয়াছে। রামপ্রসাদ স্বয়ং তাহা জানিতেন বাঁলয়াই বালয়াছিলেন--গ্রল্থ 

(বিদ্যাসুন্দর) যাবে গড়াগাঁড় গানে হবে মত্ত'। রচনার কিছু নমুনা 
তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার। বিদেশী বেপারী বৈসে হাজার হাজার ॥ 

বাণজী দোকানী কত শত শত ঠাঁঞ। মণি মুক্তা প্রবাল আদর সীমা নাই॥ 

বনাত মখমল পটু ভূষণাই খাসা। বুটাদার ঢাকাইয়া দোঁখতে তামাসা॥ 

মালদই নলাটি চিকণ সরবন্দ। আর আর কত কব আমীর পছন্দ ॥ 

_বদ্ধমান বাজার বর্ণনা 

আগ্ন মূল্য দুব্য যত আর কব কি। দু টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥ 

এক টাকা সবে মান্র রহে অবশেষ। 'কিনিলাম তাহে বাল উপযুক্ত মেষ ॥ 

উপহার দুব্য কিছু কিনা যায় নাই। হাতকর্জা লইলাম তোলননর ঠাঁই॥ 

তাও বাঁঝ হতে পারে 'সকা ছয় সাত। খুচরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত! 

ম্লান করি খাই দাই লেখা দিব শেষে। উচর সময় এত মনে নাহ আসে॥ 

পাঁচ কড়া কাঁড় বাপু খাই নাই মুই। প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছংই॥ 
_মালনীর বেসাঁতির হিসাব 

দেহ পাঁরচয় সত্য দেহ পাঁরচয়! যাঁদ মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয়, 

কহে গণরাশি হাঁসি পান্র তুমি মূ খাওহে বাপের কলা দিয়া ছোলা গড় ॥ 
দাঁড় ভূড় সার কোন জ্ঞান নাহি মাব্রঃ হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পান্র॥ 

-চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা 



বিদ্যাসূন্দর এবং চৌরপণ্ঠাশৎ কাব্য ৯৪ 

ভট্রু কহে কোতোয়ালরে এঁসারে গা ঈত্ দশজিয়ে। 
ঘাঁড় এক বিচমে গাধি জান খোয়ায় গা বুঝ সমুঝকে বাত কীজয়ে॥ 

জৈছন হেরাব এঁছন কবি ছবি বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ। 

কহে পরসাদ চোর কহো ছোঁ মূঢ় কুলরমণন মনমোহন ফান্দ॥ 

-কোটালের প্রীতি ভাটের ডীক্ত 

নাধিরাম আচার্য কবিরক্রের কাঁলকামঙ্গলের রচনাকাল ৯৬৭৮ [ 'শকান্দা 

ষোড়শ শত জলনিধি বস] শকাব্দ -১৭৫৬-৫৭ খাশল্টাব্দ। পান্রপান্নীর 

নামকরণে পাওয়া যায়, বিদ্যার তা বিক্রমকেশরী, মাতা চন্দ্ররেখা, রাজধানী 

উজ্জয়িনী, সুন্দরের পিতা গুণাসার, মাতা কলাবতী, নিবাস রত্নাবতী। রচনার 
নমূনা_ 

সুন্দরীর মুখখানি দেখি ফুবরাজ। কলঙ্ক শরীর চান্দে পাইলেক লাজ ॥ 

কম্টতপ করে চান্দে পাই অপমান মাসে মাসে মরে জীয়ে না হয় সমান ॥ 

পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হয়ে তুলনা। আর কারে আসিয়া কারমু বিড়ম্বনা ॥ 

তিন ফুল জিনি চারু নাঁসকার ঠাম! রূপ গুণ খগ পক্ষীর চণ্চুর সমান॥ 

লজ্জায় আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর৷ বিষুসেবা করে পক্ষী হইতে সমসর॥ 

. শাবদ্যার রূপবর্ণন 

ক্ষেমানন্দ ও বিশ্বেশ্বর দাস বিদ্যাস্ন্দর কাব্যের প্রণেতা ছিলেন বাঁলয়া 

শোনা যায় ।১৯]। 

কবান্দ্র চক্রবত্তর কালকামঙ্গল আকারে হুস্ব। ইহাতে সুন্দরের পিতা 

রক্লাবতৰীর রাজা গুণসাগর, বিদ্যার পিতা বীরাঁসংহ। বসুমতাঁ প্রকাশিত 

শবদ্যাসূন্দর'-গ্রল্থাবলী- ২০1-তে কবান্দ্র ক্রবত্তীর আসল নাম 'মধ্দসূদন' বলা 

হইয়াছে কিন্তু উক্ত মাদ্রুত গ্রন্থে মধুস্্দনের ভাঁণতা একাঁটিও নাই ঘাঁদচ 

সম্পাদক মহাশয় 'স্পম্টাক্ষরে মধুসূদন নাম আছে" বাঁলয়াছেন। মুদ্রিত গ্রন্থে 

'কবিচন্দ্র 'কবান্দ্র ব্রাহ্মণ" 'কবান্দ্র চক্রবত্তর্ঠ, পনধি-কবিচন্দ্র' এবং বান্দর 

এই কয়টি ভিতা পাওয়া যায়। কবির আত্মপাঁরচয় জানা যায় কেবল এই 

কয়াট ছত্রে__ 
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কৃফচন্দ্র পদদ্বন্্, অরবিন্দ, মকরন্দ, রামচন্দ্র আল পরানন্দ। 

তাহার অনুজ কহে, কালীপদ সরোরুহে, বিরচিয়া পাঁচালী প্রবন্ধ ॥ 

--কোটালের শাসন 

ঘটক চক্রবত্তর্$ সূত, কৃষচন্দ্র পদে রত, শ্রীফূত ঘটক চূড়ামাঁণ। 

তাহার অনুজ কহে, কালীপদ সরোরুহে, রক্গ রক্ষ নগেন্দ্র নন্দিনী ॥ 

_সদন্দরের দেবীপজা 

কালিদাস ঘোষে ! ২১] দয়া, কর মাতা মহামায়া, নিবেদয়ে কবান্দ্ ব্রাহ্মণে॥ 

_গদণাসন্ধুর দেবীপূজা 

শ্রীফূত কবীন্দ্র কহে জোড় করি পাঁণি। কুশলে রাখ মোর বাছা রামধনী ॥ 

-সদানন্দের রাজ্যাভিষেক 

মাত গ্রন্থে গোড়ার অংশ নাই, মালনীকে সুন্দর হাটে যাইতে বালতেছে 

এবং তাহার পাঁরবর্তে স্বয়ং মাল্যরচনা করিবে, এইস্থান হইতে গ্রল্থের সনত্র- 

পাত করা হইয়াছে। গ্রন্থের কাহিনী ও বর্ণনা সাধারণ-চোর ধরা ব্যাপারে 

পাঁরখা লঙ্ঘন ও রজকের গৃহে 'স্ন্দরাঙ্িকিত বন্ত্র প্রাপ্তি। পত্র সদানন্দের 

মৃত্যু ও দেবীর কৃপায়. পুনজীবন লাভ পর্ব্ববত্তাঁ কবিগণের সহিত সদ্শ। 

কাব্যের শেষে বিদ্যাসদন্দরকে লইয়া স্বর্গ-যান্রা কালে দেবীর নিকট যম প্রভৃতি 

দেবতাঁদগের পরাজয় কবির রচনার মৌলিকত্ব জ্ঞাপন করে। সমগ্র কাব্যে 

বিবিধ রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে- শ্রী, গান্ধার, পটমঞ্জরনী, ধানসন, কল্যাণ, মঙ্গল, 

মল্লার, সুহি, করুণ ইত্যাদি। চৌরপণ্াশতের ৪২টি শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া 

যায়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুবাদগদালি ভারতচন্দ্রের ণবদ্যাস্মন্দর' 
কাব্যের একটি প:থর অনুবাদের সাহত প্রায় আভন্ন। এই বিষয়ে ণখল 

ভারতনন্দ্র-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চন্রবস্তাঁ 

বলেন যে, কবান্দ্রের কালিকামঙ্গজলে কালীভক্ত কংসমল্লের কাঁহনী বার্ণত 

হইয়াছে (আলোচ্য মদত গ্রন্থে তাহা নাই) এবং কবিচন্দ্রের ভাণতাযুক্ত বিদ্যা- 

সুন্দরের পথির মান্র একখানি পাতা পাওয়া গিয়াছে ২২]। মাত গ্রন্থে 

কালজ্ঞাপক কোন শ্লোক নাই। রচনার নমুনা-- 
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মোর কথা শুন লো মালিনি। এতেক বিলম্ব আজ; কেনি॥ 

সভয়ে মালিনী বলছে ধীরে। আজ অপরাধ ক্ষম মোরে॥ 

বিধাতা করিল একাকিনী। 'কি করিব আমি অভাগিনশ॥ 

আছয়ে মাল আত দূরে! আনিতে বিধাতা বেলা করে॥ 

-মাঁলনীকে ভর্খসনা 

মাঁহষের পিঠে যম চাপে দণ্ড হাতে। কত শত দূত চলে তার সাথে সাথে॥ 

অযোগ্য সমর কিবা ভাবিয়া অন্তরে। মহামায়া মায়াবনী তাঁথ মায়া করে॥ 

তনতে কারল সৃষ্টি কোট কোটি জনে। দোঁখ ভয়ঙ্কর ষম মনে মনে গুণে ॥ 

আপন আকার দেখে কোট কোটি জনে! ধরিয়া পাঁড়ল তাঁথ দেবীর চরণে ॥ 

-কালিকার নিকট যম ইত্যাঁদর পরাজয় 

বঙ্গীয় সাহত্য পারষৎ ১৯১৭ খম্টাব্দে নেবার অক্ষরে 'লাখত 
একখানি নেপালী পথ প্রকাশ করেন। প.ন্তকটর নাম বিদ্যাবলাপ! ২৩], 

রচয়িতা পদ্বজ' কাশনীনাথ, ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা, তারখ সং ৮৪০ ভাদ্র সাদ 

১৩ [-১৭২০ খতিঃ]। গ্রল্থকর্তা পূস্তকাটকে নাটক নামে আভহিত 

করিয়াছেন বটে, তবে, আসলে ইহা গাথা কাব্য ও ঈষৎ নাটকীয় লক্ষণান্রাস্ত, 

পান্রপান্রীর প্রবেশ ও আপন আপন ব্যক্তব্য বলাতে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। এই 

গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ধুবক শিব শর্মা সুন্দরের পিতা রত্রপূরীর রাজা গুণসাগর, মাতা 

কলাবতাঁ, উজ্জায়নীর রাজা বীরাঁসংহ ও রাণী শীলাবতশীর কন্যা বিদ্যা, ভাট 

মাধব, মালিনী সুগা্ধ। অন্যান্য চরিত্রে আছে চশ্ডিকাদেবী, ঘোরদর্শন 

রাক্ষসী, বীরধঙ্গাদ রজক, ঠুঠিয়া-ম্াঠিয়া চণ্ডাল প্রভাতি। সমগ্র নাটকাঁট 

য়াস্ত [-জয়জয়স্তী ], মারু, ধনাশ্রী [-্ধান্য্রী] প্রভৃতি রাগরাগিণীষ,ক্ত। 

ইহাতে সাতাঁট অঞ্ক। প্রত্যেক অঞ্কের প্রারস্তে-_[ অথ প্রথম 'দবসে ], [অথ 

দ্বিতীয় দিবসে 1- এইরূপ বিভাগ আছে। গ্রন্থের প্রান্তে চপ্ডিকাদেবী স্বীয় 

পূজাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য পরিজ্কার করিয়া বলিয়াছেন--'পরকট ভয় হমে পুরাওব 

কামে। . পূজা বাল লেব মোয় জায় ওাঁহ ঠামে॥+। কাহনীর মধ্যে সূড়ঙগের 

কোন উল্লেখ নাই। ইহার অপর একাঁট লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, কোটাল কর্তৃক 
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ধৃত স্ন্দর কাঁলকান্থুতির পাঁরবর্তে শবকুস্থুতি করিয়াছে । চোর ধরার কৌশল 
বররুাঁচর কাকের অনুরূপ । ভাঁপতাতে নেপালের [ভাত গাঁওয়ের] শেষ 

নেবার-রাজ ভূপতীন্দ্র মল্লের নাম আছে-_বশ্বলক্ষি মীপ্রয় ভূপতীন্দ্র নৃপ 

গাবয় রণাঁজত রাজ'। ভূপতীন্দ্রের পুত্র রণাঁজতমল্ল-ইনি ১৭৬৮ খহন্টাব্দে 

গোরখালীদগের নিকট পরাঁজত হন। ই*হারই উপনয়ন উপলক্ষ্যে বহাঁট 
িরচিত হয়। ্পিতাপন্রে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাশীনাথের রচনার নমনা-- 

শুন সাথ ক হেন মিলত পাঁত মোহি॥ 

জে জন বিদ্যাঞ্ জিত সে পহ্ মোরা। এহন মনোরথ কহৈচ্ছিঅ তোরা ॥ 

বিচার কাঁহনি তোহে সাজান আজ। জনক জনান লগ কহ গয় কাজ॥ 

_-বিদ্যার উীক্ত [রাগিণী বেহাংগরা] 

সগ্গান্ধ মালনি ধোবিকে সদন ত্বারত জায়ব রে। 

সিন্দুর লারো)গল, কুমার বসন, ধোঅহ কহব রে। 

গমন গজসম, মন্দ কয় হমে, এীহ খনে রে॥ 

-মালিনীর প্রাতি 

লক্ষননীশ পন্নগকুলাভ্তক-পৃঙ্ঞচারন্, দেবারিমদ্দ্ন জনাদ্দ্দন "1 বশ্ববন্দ্য। 

মামদ্য পাঁহ শরণাগত-দীনবন্ধো, দুঃখাম্বুধো নিপাঁতিতং কৃপয়া সরেশ॥ 

আকাশে পজ্পবন্তো তুহিনগারিবরো মন্দরাদ্িঃ সূমের্ঃ 

পূর্ণাদ্রশ্ন্রকূটঃ সরপাঁতিনগরণী কজ্পবৃক্ষ্চ যাবৎ। 

স্ফৃজ্জৎপ্রোটপ্রতাপো রণাঁজতমল্লাধসূনুনা সাদ্ঘমেব 

তাবচ্ছ-ভূপতন্দ্রোহবতু সকলবধরাং শন্রুসংহারদক্ষঃ॥ 

হে লোকা নেপালমহামন্ডলাখণ্ডল শ্রীশ্রীজয়ভূপতীন্দ্রমল্লদেব 

তথা শ্রীশ্রীরণাঁজন্মললদেবস্য সপ্তাঙ্গরাজ্যবৃদ্ধিরস্ু সমরাবিজয়য়োহস্তু॥ 

-গ্রন্থশেষে আশনর্বাদঙ্লোক 

কাব্যে চৌরপণ্চাশকার একি শ্লোকও উদ্ধাত হয় নাই। পান্তকটি 

প্রাচীন যান্রাপালার একটি চমৎকার 'নিদর্শন। 
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[খ] সংস্কত ভাষায় ।খদ।ল+-7৭ কাব্য ও চোৌরপনগ্তদৎ কাধ্য 

চর রর ররর, কারার রান চৌরা- 

(চৌর)-সুরতপণাশিকা ]-নামক আঁদরসাত্মক কাব্যের কথা বহ প্রাচীনকাল 

হইতেই শদানতে পাওয়া যায়। কাব্যাট অত্যন্ত জনাপ্রয় এবং সেই.হেতু ইহার 

একাধক পাঠও পাওয়া যায়। এই কাব্যটির রচয়িতা কে, এই বিষয়ে প্রচুর 

বিতর্ক বর্তমান। একাদক্রমে-_কাশ্মীরী কাব 'িদ্যাপাত বিহনন [-িহনণ ] 
চোর কাবা ২৪), সুন্দর ২৫1, বররুচি, মহাকাব কাঁলদাস ২৬] (2) এবং 

ভট্টপণ্ঠানন ২৭? চৌরপণ্টাশকার গ্রল্থকর্তা বাঁলয়া কাঁথত হইয়া 
থাকেনা ২৮]। 

সাধারণতঃ বিদ্যাপাঁতি উপাঁধক বিহমনকেই চৌরপণ্ডাঁশকার রচাঁয়তা 

বাঁলয়া ধরা হইয়া থাকে। বিহ্ন খুম্টীয় একাদশ শতকে কাশ্মীরের প্রাচীন 

রাজধান) প্রবরপুরের তিন মাইল দূরবর্তী খোনমুখ নামক স্থানে এক মধ্যদেশয় 

্রাহ্মণ-পাঁণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিহ্যনের পিতা জ্যেন্ঠকলশ ও মাতা 

নাগদেবী, পিতামহ রাজকলশ, প্রাঁপতামহ মনৃক্তকলশ, অগ্রজ ইম্টরাম এবং 
অনুজ আনন্দ। কাশ্মীরে শিক্ষালাভান্তে কবি দেশন্রমণে বাহর হন। মথ্ুরা, 
প্রয়াগ, কনৌজ, বারাণসণ প্রভাতি স্থান পরিভ্রমণের পর কবি সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্য 

যাতনা করেন। তাঁহার কাব্যে ২৯] গৃজ্জরবাসীদগের নিন্দা হইতে অনুমান 

হয় কবি অনহিলবাড়ে যথোচিত সম্মানিত হন নাই। কাব কল্যার্ণ নামক 

দেশে আসিলে কল্যাণাধপ চালুক্যরাজ ন্রিভূবনমল্ল 'বিশ্রমদেব-[ রাজত্বকাল 

১০৭৬-১১২৭ খিঃ]-এর সভাকাঁব হন ও পবদ্যাপাঁতি' উপাধিভূষিত হন। 

সম্ভবতঃ কল্যাণেই কাব বাকী জীবন কাটাইয়াছিলেন। কবির কাশ্মীর ত্যাগ 

[১০৬২-৬৫ খষ্টাব্দের মধ্যে 1, দেশভ্রমণ ও কাব্যজীবন খষ্টীয় একাদশ 

শতকের তৃতীয়-চতুর্থপাদের মধ্যে পড়ে। রাজতরাঙ্গণী-্ ৭1৯৩৬ ]-তেও 

পাওয়া যায় যে, কবি কলশের রাজত্বকাল-[ ১০৮০-৮৮ খুও 1-এ কাশ্মীর ত্যাগ 

করেন এবং কলশের প্র হর্ষদেব-[ ১০৮৮ খুঃ]-কেও সিংহাসন আরোহণ 

কাঁরতে দেখিয়া যান ৩০1। বহনের রচনাবলী-কর্ণসুন্দরী নাটক, চোৌরী- 

সুরতপণ্াঁশকা, িহনচারত, বিক্রমাঙ্কদেবচারত [১০৮৫ খীঃ] এবং 
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বহনরনশয় কাব্য। চোঁরপণ্তাশিকার উল্লেখ বহস্থানে পাওয়া যায়_ভোজের [মৃত্যু 
১০৬৩ খাীঃ | শঙ্গারপ্রকাশ', “সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' এবং ধনঞ্জয়ের দশরপ 

নামক অলঙকারপ্নল্থ ৩১] প্রভৃতিতে। আবার আভিনবগনপ্তের লোচন-[ নির্ণয়- 

সাগর প্রেস। পৃঃ ৬০1-এ রাজানক কুস্তকের বক্লোক্তজীবিতে এবং ধনিক-কৃত 

দশর্পকের টীকা-[নির্ণয়সাগর প্রেস-8৪1২৩]-তে চৌরপণ্চাশকার 

উদ্ধৃতি [৩২] দেখিয়া মনে হয় যে, খহশজ্টীয় দশম শতাব্দীতেও ইহার কোন 

একটি রূপ লম্ভবতঃ বর্তমান 'ছিল। 

চৌরাসুরতপণ্ঠাশিকার পূর্বে যে-বিহনন প্রেম-কাহনা যুক্ত হইয়াছে, 
তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। বহনের জীবনবৃত্তে এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ 

মাই। বিহ্যন-কাব্যোক্ত মাঁহলপত্তন অনাহলবাড় বা অনাহলপত্তনের রূপা- 

স্তর হইলেও সেখানে রাজা বারাঁসংহের চিহুমা পাওয়া যায় না। চাপোংকট 

বংশীয় বৈরীসিংহ বা বীরাসংহ [মৃত্যু ১৯২০ খীঃ] নামক এক 

নৃপার্তর উল্লেখ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তান ভিন্ন ব্যাক্ত। 

'াসমালা' হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। এতঘ্যতশত কথা 

হইল যে, স্বায় পত্ষীর নামে ঈদৃশ রস-সম্বদ্ধ কাব্য-রচনা 

কবি-পাঁতর পক্ষেও কি সম্ভব[৩৩1 বিদ্যাপাঁত উপাঁধক বিহ্নানকে বিদ্যার 

পতিরূ্পে কল্পনা করাও 'বিচিন্ত নহে। আসলে চৌরাঁসুরতপণ্াঁশিকার শ্লোক- 

গুলি-ষে কাহার রচনা, তাহা নিদ্ধারণ করা দঃসাধ্য। 'বাভল্ল পাঠে 

এক-একটি প্রেমকাহনণ 'বাভন্ন পান্রপান্রী ও নামধাম সহ যুক্ত হইয়াছে, যাঁদচ 

প্রত্যেকটি পাঠে পাঠান্তর স্প্রচুর। মাদ্রত কাশ্মীরীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় 

পাঠে মান্র তেত্রিশটি শ্লোক সমান পাওয়া যায়, আবার কাহারও মতে সাধারণ 

গ্লোকসংখ্যা মান্ত পাঁচটি. ৩৪]। চৌরপণ্টাশকার বাভন্ন পাঠগাঁল এইস্থলে 
প্রদত্ত হইল [৩৫] 

(ক) বাঙ্গালা ও দেবনাগরণী পাঠ £-€১) গণপাঁত কৃত টীকা [ পবলাসী- 

জনচিত্তকৈরবচন্দ্রিকা'] সমেত ভর্তৃহরির শতকের সহিত 78৮9 ০ 

13012167. কর্তৃক সম্পাদিত ।বার্লন ১৮৩৩ খু্জ্টাব্দ। 

[8%257%55 52%15755 2 ০2/172% 0404 07287 21 0%06%6 

02/0%12706120/50%7, 69 2227%5 70% 730772%, 327011%1-11295 
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702192527 1042/7467, 8110000885111 1. (২) ৪৩৮৬] 

কৃত 'কাব্যসংগ্রহ'-এ সম্পাদিত। | ১৮৪৭ খুপেঃ।পঃ ২২৭--]। 

(খ) দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ£-€১) 11025160 ]. 4:11 কর্তৃক অনৃদিত 
ও সম্পাদত। [70909] 425190005, 1848, 5.4, 0৫০0, 4691. ]. 

(২) 'কাব্যমালা'_গ্দচ্ছক. ১৩। [বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস। ১৯০৩ খনঃ1 
পৃঃ ১৪৫-৪৯]। (৩) বিহনন-কাব্য। 

(গ) কাশ্মধরীয় পাঠ+(১) 1). ৮. 5০1£ কর্তৃক অন্যাদত ও 

সম্পাঁদত। 

[1012 7:207467 £0202%510% ৫2% 472%0258702, 18215 0. 2, 12255121986]. 

(২) জাবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদত 'কাব্যসংগ্রহ” [কাঁলকাতা ১৮৮৮ 

খুঃ। ৩য় ভাগ । পৃঃ ৫৯৬--] এবং 'কাব্যকলাপ” [নং ১, পৃঃ ১০০-০৫ ]। 

চোরপণ্টাশিকার একাধিক পথ ৩৬] ও টীকা পাওয়া যায়। টণকা- 

গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আঁভরামের পত্র নন্দরামের অনুরোধে রাধাকৃফের 

ধলাখত টীকা [ এশিয়াটিক সোসাইটি পথ নং জি ১৪২; ৩৭০৭], রাম 

তর্কবাগণীশের কাব্যসন্দীপনী [ ইশ্ডিয়া আফস পথ নং ১১৮৪ এ; ২৮৮১], 

রাম উপাধ্যায়ের পুত্র গণপাঁতর লেখা টীকা [বদ্ধমান সাহত্য সভা পথ নং 

৮২২৭ ], ভবেশ্বরের রাচত টকা [এশিয়াটিক সোসাইটি পথ নং জি 

৮২৮০7, কাশীনাথ সার্বভৌম কৃত টীকা ইত্যাঁদ । রাম তর্কবাগীশ ও কাশী- 

নাথ সাব্বভৌমের টীকা বাঙ্গালাদেশে সুপাঁরাচত1৩৭]। 
10. ৮৮ 5০91 সম্পাঁদত প্ন্তকের প্রথম দুইটি গ্লোকে 

কেবল তিনাঁট চাঁরন্র পাওয়া যায়-_বিহ্যন, কুম্তলপাঁতি এবং একাঁট 
রাজপূত্রী। 110125150] ]. 4১115] ম্পাঁদত প্স্তকের কাহিনীর 

সংক্ষপ্তসার হইতেছে এই-কনকাদুর উত্তরে মহাপণ্াল দেশের 

রাজধানশ লক্ষনীমান্দঘ। তথাকার রাজা মদনাভিরাম, রাণণ মন্দারমালা, 

কন্যা যামিনীপূর্ণীতলকা। কন্যার শিক্ষাগুরু বিহনন। উভয়ের ঘানষ্ঠতা 

ধনবারণার্থে রটনা করা হইল যে, শিষ্যা কৃষ্ঠরোগিণী ও গুরু অন্ধ কারণ 

রাজকন্যা অন্ধ ও বিহনন কুষ্ঠীকে ঘণা কারতেন। গুরু-শিষ্যার মাঝে রাহল 

যবানকার ব্যবধান । কিন্তু এই ছল দণর্ঘস্ছায়ী হইল না। আঁচরেই ষবানকা অস্ত- 



১০৬ রায়গুণাকর ভারতচন্দ 

হত হইল এবং ষথানুমিত সমস্তই ঘাঁটিল ৩৮]। 'কাব্যমালা'-_সংস্করণে নায়কা 
শাঁশকলা ওরফে চন্দ্ুকলা বা চন্দ্রলেখা, মাহলাপত্তনের রাজা বীরাসিংহের কন্যা। 

রামকৃষণের গুরুপরম্পরাচাঁরন্ন'-[ উত্তরাদ্ ২১১, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই, 
প্রকাশিত ]-এ, নায়কা শাঁশকলা, গুজ্জরচ্ছ অনলপুরের রাজা বীরাসংহের 

কন্যা ও বহন তাঁহার শিক্ষক। পঁবহ্যন-কাব্য-এ নায়িকা শাশকলা বীরাসংহ 

ও সূতারার কন্যা, বিহ্মন যথারীতি সাহিত্য ও প্রণয়ের শিক্ষাগুরু। 'িহনন- 

কাব্যেও যবনিকার উল্লেখ আছে। কিন্তু “দৈবাত্তয়োরঘাঁটতং ঘাঁটতং বভ়্ব”-_ 

যথারীতি পূর্বরাগ, মিলন, গোপনাঁবহার-উদ্ঘাটন, বিচার ও পণ্টাশশ্লোকে 

নায়কা-সম্তোগ বর্ণন। এঁদকে শাঁশকলাও সপ্ততল প্রাসাদের চূড়া হইতে 

লম্ফ দানে তনত্যাগ কাঁরতে উদ্যত হওয়াতে বিহন্সন মন্ত্রী ও বন্ধুবর্গের সহায়তায় 

প্রাণ ও প্রাণাধকা দুই-ই ফিরিয়া পাইলেন ৩৯]। জাবানন্দ বিদ্যাসাগরের 

'কাব্যসংগ্রহ'-এ নায়কনায়িকার পরিচয়, নিবাস ও পাঁরণাত--কিছুরই উল্লেখ 

নাই। একটি গুজরাট পঃঁথতে দেখা যায় যে নায়িকা চাপোংকট-[ ৯ চৌর]- 

রাজললনা । বাঙ্গালাদেশে সূন্দর ও বিদ্যা যথান্মে নায়ক ও নায়িকা। রাম 

তর্কবাগণশের কাব্যসন্দীপনী টীকায় [১৭২৮ শক-১৮০৬ খহঃ] 

কাঁহনীটি এইরুপ- রাঢ়ার অন্তর্গত চৌরপল্লশর রাজা গুণসাগরের পত্র সুন্দর 

বিদ্যার রূপগুণ শ্রবণান্তর গোপনে তাহার সাহত মিলত হয়। পরের ঘটনা 

যথাপূব্বম্। অবশেষে দেবার প্রভাবে রাজা সুন্দরকে জামাতৃরূপে স্বীকার 

করেন। 

বিপ্রলভ্-শঙ্গার রসের এই চৌরপণ্চাঁশিকা কাব্যাট সাহিত্যজগতে 

সুপরিচিত। কাব বিহননের আদর্শ ছিলেন মহাকাঁব কাঁলদাস, এই কথা 

বিহমন তীয় কর্ণসন্দরী নাটকে স্বীকার করিয়াছেন--সদ্যো হঃ পাঁথ 

কাঁলিদাস-বচসাম্। যাঁদ তাহাই হয়, তবে চৌরপণ্ঠাঁশিকা মহাকাবর মেঘ- 

দূতের ছায়ায় পাঁড়তে পারে। চোরপণ্াশিকা পরবস্তর্ধ কালের বহু কবিকে 

কাব্যসম্ভার যোগাইয়াছে। 'বাঁবধ ভাষায় অনূর্প বহু কাব্য রচিত হইয়াছে। 

বিহনন-কার্য ব্যতীত সংস্কৃত-বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ৪০]। 

গুজরাটখতে পবদ্যাবিলাসিনী” কাব্য, শাশিকলা অনে চৌরপণ্টাশিকা' নামক 

কাব্য [নাগরদাস প্যাটেল সম্পাদিত], 'শাশিকলা বিরহ প্রতাপ" 1১৬শ 
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শতাব্দী ] ইত্যাদ কাব্য পাওয়া যায়। “কাব্যেতহাস সংগ্লহ'-এ প্রকাশিত 
অনুরূপ একশত-পণ্দশ শ্লোকাত্মক একাঁটি কাব্য পাওয়া যায়। ইহার 
রচাঁয়তা গোৌরাপুরবাসা ধগ্বেদী ব্রাহ্মণ কাব বিঠল, রচনাকাল ১৫৯১ শকাব্দ। 

জৈন কি জ্ঞানাচার্য্য বিহ্যনকাব্য ও শাশিকলাকাব্যকে অপন্রন্ট সংস্কৃতে রূপা- 

স্তরিত করেনা ৪৯১]। খশম্টীয় চতৃব্দশ শতকের শেষপাদে জৈন কাব্যকার 

রাজশেখর সূরখর রচনায় অনুরূপ একটি কাঁহনণ পাওয়া যায়৪২1। 
কাঁহনীটি হইতেছে এই-উজ্জীয়নীর দিগম্বর জৈন সাধ িশালকীর্তির 

পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কে পরাস্ত কঁরয়া গুরুর সাবধান করা সত্তেও দক্ষিণদেশে 

(কর্ণাটে) গিয়াছিলেন। ফলে উপযুক্ত দক্ষিণাও দক্ষিণহস্তে মালয়াছিল। 

দক্ষণদেশে কুল্তীভোজ রাজার আদেশে তদীয় বংশকশীর্ত-কথা রচনাকালনন 

অনুলোখকা রাজকন্যা মদনমঞ্জরীর সাঁহত মদনক্ীর্ত প্রণয়াবদ্ধ হইলেন- পরে 

উভয়ের বিবাহ । ্ 

স্যার এডুইন আর্ণজ্ড চৌরপণ্টাঁশকার ইংরেজীতে স্বাধীন কাব্যান্বাদ 

করিয়াছিলেন! ৪৩]। গ্রল্থাটর ভূঁমিকাতে কাহিনীর পান্রপানরীর কিছ বৌশল্ট্য 

আছে। নায়ক এক র্রাহ্গণ চোর, নায়িকা কাণ্টীপ্রাধীশ সূন্দরের ললনা। 

গ্রল্থশেষেও 'চৌরমহাকাঁব'-কে শ্লোকপণ্টাঁশিকার গ্রন্থকর্তা বলা হইয়াছে--ইতি 
শ্রীচৌরমহাকাবনা রিতা গ্লোকপণ্টাশিকা সমাপ্তা'। সম্ভবতঃ স্যার এডুইন্ 
আর্ণজ্ড্ চৌরমহাকাঁব অর্থে বহ্রনকেই বুঝাইয়াঁছলেন কারণ তিনি 2০0৮3 
৬০৪ 13017160-এর সম্পাদত চৌরপণ্ডাঁশকার বিষয় অবগত ছলেন। 

তদ্বতনত চোর-কবি ও বিহনন পৃথক ব্যক্তি। জক্কন নামক জনৈক তেলেগন 

কাব তদীয় পবন্লমাকচারত' কাব্যের প্রশান্ততে বিহ্যান ও চোর-কবিকে পৃথক- 

ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৌরাীসুরত' শব্দটি আরও পারিম্কারভাবে বুঝাইয়া 

দেয় যে, কাহন?ীটির বিষয়বস্তু গৃপ্ত-প্রেম [-চোরী সুরত ], রাজললনা এবং 

কোন একটি চেরের প্রেম কাঁহনশীকে অবলম্বন করিয়া এই পণ্াঁশকা কাব্য 

সম্ট হয় নাই। গ্রন্থের ভূমিকাটি. উদ্ধত করিতেছি-_ 

“ 1798, 089 55 19917190. 1:895990, 10001088026 10 005 

11212 06 006 72001015595 [10019 001009007 ৪ ৬0105 7910, 
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10000 2, 10810050011 1 98:091056 01 0019 010 002200--606 02/2- 
10055725845 0: ভিড 10150906501 00890185.1 [75 £25৪ 1019 ০009 

8180. 00100106205, 10 1116 50810011655 8700166 166] ৪, 73011167) 01 

1361117, 100 [00101191850 10 009৮ 010 006 065৮ (2130. 006 00001760- 

0059 01 0106 0809099 [59] 01201) 10 177) ৮61 5১:০61100 200 

76750100009 100967307১6, 8:105 &. [0195906 8150. 201500106 ৪ 

12002) 05105120010 00188 18615 201 ৪, 120010815 1901102,7 (0 006 

€০210817/ 19191709, ] 0004 ৪. 09090110001) 06 006 জে 1)0170790 

9919147 510195 100 006 200. 109,068 0015 151001151) 6191018 ০0: 

060, 59110106 99016 01520995121 9201) 10০19 09 01990, 10 006 

£৪1020 01 070109%2.. 10019, 900]] £59.010 2.010)1165 006 70610, 10101) 

1 1 102 89 1099 70662 0)0021)6, 00186610190121 তা) 13127020217, 

স01110 0266 2000 008 00101789180617710 01 006 01077909788. 169 

1986170 10195 009. ৪. 00106 200 2.00010191191)60. 73121110218 (০1021015,9, 

2 006 00016 01 10175 9018029. 06 12170101100007, 61] 1 10৮6 10) 

156 10921000601] 02081761 01 006 11210919021), 1081060 109. 10106 

9917)6 25 11021 2100. 01721) 002 9601 0: 1006 7217 0209,076 

1592160, 00০ 11)0617560 177017910) [010100118060 96006006 01 062. 

81702 01790159, ৮7150 70959560 1215 195 10015 118 [011900. [8৫] 0023- 

[09106 00696 561969 10 719196 800 16001190002 01 1919 1091 17191699. 

179,00) 00809001006 19110010150 00175000106 006 00210 09179 

10) 106 5817)2 92051016 70:0. 0 1617017)15067)09, +429/211+, 

8110 0১617 019.02,06910500 19 ৪. 17061001009 2100 11861010105 17)010- 

ঠ00% ০0 191)01001] 09.99102. 1116 9601 11569 00086 015 11210215191) 

10189৮০ 006 0760808 01 (06 10৮61 028 20০০01) 01 03৪ 91011 01 0 

7০০৮ 30 26666] 01 7010168 ৮61 1050 00981৬০9--74716 12016 

11752. 2218. 251911276. 2065 2974. 52750551215 8:00 1 119010- 

0008 17907 1106 ০01 1051 29 1 1016 (200 20109501061 11100211791 

60) 18৬ ]10 10 006 1399102110991 702110-206, 10015 91081] 011 

09 10 20056 501301219, 10579 ৪00 18019917301 012) 22) 10011012 

০01 19 1106121% 00617 [8৭ 1. 

বররূচির ৪৮] নামে প্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত | 

প্রসঙ্গ কাব্যের একাধিক ম্যা্ঘত পূৃস্তক ও পথ পাওয়া যায়। কয়েকাঁটর 

উল্লেখ করিতোছ- কে) সংস্কৃতবিদ্যাস্ন্দরমূ (খ) বিদ্যাস্ন্দরচারতম (গ) 

বদ্যাসুন্দর-চৌরপণ্তাশিকা ['হিন্দীভাষাতে লেখা টকা সাঁহত ] (ঘ) 'বিদ্যা- 
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সূন্দরোপাখ্যানম (প:থি)। প্রথম মু্রুত গ্রল্ধের ক্লোকগুজি মোটা- 
মাটি একই, সম্ভবতঃ তিনখানিরই আদর্শ এক। গ্রন্থ ও পঃিগীলির একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদত্ত হইল-_ 

(ক) সং-এ০418-ম রচয়িতা বররূচি, টকা সংস্কৃত ভাষায় 

লাখত, হরফ বাঙ্গালা। কলিকাতা প্রাকৃত যন্রে মাদ্ুত, সংবং ১৯২৯ 

[-১৮৭২ খ:৭ঃ]1 প্রকাশক ময়নাগড়ের ঈশানচন্দ্র ঘোষ [৪৯]। সম্পাদকের 

নাম নাই। কাব্যটর মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৪+৫১ [-১০৫]- প্রথমটি 

বিদ্যাস্দন্দর-আখ্যানভাগের ও দ্বতীয়াট চৌরপণ্াশিকার গ্লোকসংখ্যা। মূল 

কাহনী হইল বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সাক্ষাৎ পর্র্বরাগ, প্রেমোংপাত্ত, 

আলাপ, মিলন, সুন্দরের আত্মপ্রকাশ এবং সর্বশেষে সুন্দর কর্তৃক মহাবিদ্যা- 

স্তাতি। গ্রন্থাটতে চৌরপণ্চাঁশকার পঞ্চাশ শ্লোক গৃহীত হইয়াছে, গ্রল্থশেষের 

শ্লোকঁটি সীতাপাতি-বন্দনা [“সাঁতাকৃতে বদ্ধমহাসমদ্রঃ সাঁতাকৃতে ভগ্রমহেশ- 

চাপঃ। সীতামতে ত্যক্তসমস্তভোগঃ সীতাপাঁতর্মে শরণং সদা স্যাৎ॥৮” ]। গ্রল্থাঁট 

ীক্ত-প্রত্যুক্তমূলক। 

(খ) বিদ্য84৫52ঘমৃঠ রচয়িতা বররুচি, সটীক [বিষমোক্তি- 

বোধিনী টকা], হরফ বাঙ্গালা, সংস্কৃত শ্লোকগুির বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ দেওয়া 

আছে। মোট শ্লোক সংখ্যা ৫২ [বিদ্যাস্ন্দর-কথা ]+৬০ [ চৌরপণ্সাশিকা ] 

-১১৯২। গ্রল্থশেষে পাঠাববেক' অংশে সম্পাদক [৫০] যে-সকল আদর্শের 

বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রন্থাট একাঁধক আদর্শ হইতে 

সঙ্কলিত হইয়াছে। লক্ষণীয় যে, একটি আদর্শের"শেষে প্রথম অংশে কাঁলি- 
দাসের ['ইতি কালিদাসকৃত বিদ্যাসুন্দরঃ সমাপ্তঃ] এবং দ্বিতীয় অংশে 

সূন্দরের [হাত সুন্দরেণ বিরচিতং বিদ্যাবিলাপকাব্যং সমাপ্তমূ"] উপর 

গ্রন্থকর্তত্ব আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু এই পবদ্যাসুন্দর' ও পবদ্যাবিলাপ' 

কাব্য সম্বন্ধে অন্য কিছ মূল্যবান তথ্য জানিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা 

পদ্যানূবাদের ভাষা প্রাচীন নহে, ভারতচন্দ্রের পরে রচিত কারণ একটি গ্লোক- 

[ 'অদ্যাপ তল্মনাঁস সম্প্রাত-:1-এর বঙ্গানুবাদ ভারতচন্দ্র হইতেই "গৃহীত 

হইয়াছে । গ্রল্থাট উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক। মূল গ্রন্থের শেষ শ্লোকটি 'ণ্তন্ম- 

কথামুখম” হইতে গৃহীত হইয়াছে [ উদয়াত যাঁদ ভানুঃ পশ্চিমে দাগ্বভাগে, 
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প্রচলাতি যাঁদ মেরু শঈতিতাং যাঁত বাহুঃ। 'বিকশাঁত যাঁদ পদ্মং পর্্বতানাং 

শখাগ্রে, ন চর্লাত খল বাক্যং সজ্জনানাং তথাপি ॥]। সম্পাদক গ্রল্থাটর 
দুই এক স্থলে সুভাষিতের! ৫১। পতাকাও দিয়াছেন। পৃব্বেক্ত গ্রন্থের 

সাঁহত তুলনায় এই গ্রন্থে শ্লোকপারম্পর্যের পার্থক্য দেখা যায়। গ্রন্থটির 

প্রান্তে টীকাকারে এই কাহনাঁটি দেওয়া আছে--সৌরাস্ট্রের রাজা শিবাঁসংহের 

কন্যা বিদ্যা বিবাহযোগ্যা হইলে অনুরূপ পান্র না পাইয়া রাজা চিন্তাকুল 

হইলেন। অনন্তর রাজসভায় সমাগত এক 'ভিক্ষার্থা ব্রাহ্মণের নিকট মদ্রদেশাধিপ 

লোমপাদ-পূত্র সুন্দরের বার্তা পাইয়া তথায় রাজকন্যার ত্র সাহত ভাটচতুষ্টয় 

প্রেরণ কীরলেন। শচন্র দর্শনে মুগ্ধ সুন্দর সৌরাম্ট্রদেশে আসিয়া কৌঁষক 

মাঁলনীর গৃহে বাসা বাঁধিয়া নারীর ছদ্মবেশে বিদ্যার সাহত মিলিত হইলেন। 

পরের কাহিনী সাধারণ বিদ্যাস্ন্দরের কাঁহনীর অনুরূপ । 

(গ) বিদ্যাস্ন্দর-চৌরপণাশিকা £-রচাঁয়তা বররূচি, টীকা 'হন্দী- 

ভাষাতে লেখা । এই টাঁকা টিহরীনবাসী পাঁণ্ডত মহাধরজী শ্রীমন্মহারাজ 

প্রতাপশাহের আদেশে সংবং ১৯৪০ [-১৮৮৩ খীঃ]-তে রচনা করিয়াছিলেন। 

হরফ নাগর, আকৃতি ক্ষুদ্র, বোম্বাইয়ের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর' মুদ্রণালয় হইতে সংবং 
১৯৭৩ [শকাব্দ ১৮৩৮ খ্যীম্টাব্দ ১৯১৬]-তে খেমরাজ শ্রীকৃফদাস 

কর্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকটি যথারীতি দুই অংশে বিভক্ত ও উীক্ত-প্রত্যুক্ত- 

ন্যোক্ত' উত্তর স্ন্দরকা” ইত্যাঁদ] গ্রাথত। টাঁকাকারের ভাষায় কাঁহনণীট 

উদ্ধত করিতোঁছি-_ 

“সুন্দর নামা কবি ওর্ এক সুরূপা বিদ্যা নামা রাজকন্যা এক 

পাঠশালামে পড়তে থে। দোনহং শাস্দ্রজ্ঞ হুবে ইন্কে বীচ্ অতাব 

্লেহ থা। জব যুবা হবে দোনহঃ পরস্পর আসক্ত হবে যহাঁ তক কি 

ক্ষণমাত্র-ভী এককে দেখে বিন দুসরেকো কল ন পড়তা থা। ইনকা 
প্রীঁতিকা বৃত্তান্ত হাবভাব-প্রেমশঙ্গার আদ ইস্ বিদ্যাসূন্দর নামা গ্রল্থমে+ 

লিখা জাতা হৈ। নিদান একাঁদন রাজকীয় কিসী পুরুষনে যহ চরিন্ন 

দেখকর রাজাকো খবর দী কি উসী বক্ত বহ রাজকন্যাকে সাথ বিহার 

করকে ৰাহর নিকলতা হূবা পকড়া গয়া, রাজানে খড়াসে সির কাটনেকী 



বিদ্যাসুল্দর এবং চৌরপণ্ঠাশৎ কাব্য ১১৯ 

আজ্জা দী। প্রথানসার মরনেকে ময় খুনীকী মন ইচ্ছা পদ্ছ 
গঈ তো, চোরকাঁবনে ৫২এ যহণ প্রার্থনা কী-ইস্ মহলসে উতরনেকো 

জিতননী সীঢ়ী হৈঠ উনমে* এক এক শ্লোক বনাকর শুনানা চাহতা হঃ 

ইসকা কহনা রাজানে মানা। তব বহ কবি প্রত্যেক সীঁ়ীমে পব রখ 
কর উসী রাজকন্যাকে সাথকা ভোগ্-বিলাস এবং উসকে রূপ-যৌবনকা 
প্রকট বর্ণন শ্লোকোঁমে* বনাকর সর্ব্বসাধারণকো শুনানে লগা । উসকণ 

রমণ প্যারী রাজকন্যাভন উণ্চী অটারীবা ছাতপর বৈঠে শুনতশ থাঁ ইস 

ইচ্ছাপর ক জিস সময় মেরে রাঁসককো মারেঙ্গে উসী ক্ষণমে'ভী অটারীসে 

কুদ অপনা জীব উস প্রেমীকে লিয়ে ত্যজঙ্গী জিসসে কি অগলে 

জল্মমে তো বাসনা ৰলসে উসে পাউঙ্গী, নিদান কাঁবনে &০ সঢ়ীয়োঁ পর 

৫০ শ্লোক বনায়ে, ইসকা নাম চৌরপণ্ঠাশিকা (জো বিদ্যাসূন্দরকা আগে 

হৈ) রক্খা গয়া। ইতনে শ্লোকোঁকে পূরা হোনেমে* বহ কবি চৌকমে* 

ভঈ উতর গয়া। জল্লাদ মারনেকো খড়া লেকর তৈয়ার থা । রাজকন্যাভী 

কুদ কর মরনেকো প্রস্তুত হুঈ। ইতনেমে* মন্ত্রীনে রাজকন্যাকা আঁভিপ্রায় 

জান কর রাজাসে কহা কি মহারাজ জো হোনা থা সো তো দৈবযোগসে 

হুবা। কুলকলঙ্ক জো লগনা থা সো তো লগ চুকা। অব ইসকে 

মারনেসে কলঙ্ক তো নহন* 'মিটেগা প্রত্যুত রাজকন্যাভী কুদ কর মরনেকো 

তৈয়ার হৈ দেখ লীঁজয়ে। একতো গুলী, তদুত্তর দোনোঁকে বাীঁচ 

চন্দ-চকোরকী নাঈ আতিপ্রেম বন্ধা হুবা হৈ। এঁসোঁকা মারনাতী অযোগ্য 

হৈ যহ 'িচার উনকে প্রেমাতিশয়কা ওর উনকে গুণমানীকা গুণজ্ঞ 

রাজাভী অপনে মনমে* বিচার হন রহা থা মন্ত্রীকে অরজ করনে পর 

জল্লাদকো মনৈ কর দিয়া ওর বহ্ কন্যাভই উসী রাঁসককো ব্যাহ দী। 

পুরাণোঁসে ভী জ্ঞান হোতা হৈ কি রাজকন্যা ব্রাহ্মণোঁকী কন্যা রাজাণ্ডকো 

কস জমানেমে* ব্যাহী জাতী থা, উপরান্ত বিবাহ উৎসবকে পিয়া প্যারী 

আনন্দপূর্বক রহনে লগে” 

পৃস্তকাট “সংস্কৃতাবিদ্যাসন্দরমূ” নামক গ্রন্থের সাঁহত সদৃশ । দ্বিতীয় অংশে 

গ্রন্থশেষে অমরূশতকের একটি শ্লোক | পিন্ত্বং তনরেতু ভূতনিবহঃ-+] উদ্ধত 



১১২ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 

হইয়াছে। গ্রন্থটির 1২ অংশের শ্লোকসংখ্যা ৬৪ এবং চোৌরপণ্তাশিকার 

শ্লোকসংখ্যা ৫১ (-মোট ১১৫)টি। 

(ঘ) 0/15814515চ্যানম (পুথি ৫৩])$-নাম পবদ্যাস্ল্দরোপা- 

খ্যানম বা ণবদ্যাসন্দরপ্রসঙ্গকাব্যম, রচয়িতা শ্রিমল্মহাপাণ্ডত বররুচি' [৫৪ ]। 

প্ধাথখানি সুবৃহতৎ ও সম্পূর্ণ, শ্লোকসংখ্যা সর্বসমেত &৪৬টি। পধাথখানি 

বাঙ্গালা অক্ষরে যত্নের সাহত 'লাঁখত যাঁদচ অক্ষরের বিশেষত্ব ৫৫1] কিছু 
কিছু লক্ষিত হয়। ভাষা যাঁদও সংস্কৃত তথাঁপ এই প্রাকৃত শব্দগলিও 

পাওয়া যায়-চঙ্ক' [শ্লোক ৭৭], পনয়ড়' [শ্লোক ৩৭১], “চঙ্গ' [শ্লোক 
৩৭৬], পপল্লঙ্ক' [শ্লোক ৪৪৫], ধাম্সল্ল' [শ্লোক ৪৪৬ ]। একাঁট শ্লোকে 

[নং ৪৫৯] শ্রযীতধবান-[ £909180010 ০৮1106]-রও সন্ধান পাওয়া যায় 

'তৎশৃন্বতঃ সততমেব দুনোতি চিত্তং হা 'কাম্তমস্তকপযরং ত্বারতং প্রষাম'। 

সমগ্র 'রচনা শান্ত ও সংযত। কাব অনূম্টুপ, মালিনী, শ্্রপ্ধরা, শাদ্টলবিন্রীড়ত, 

প্রমাণিকা, আর্্যা, উপজাতি, মন্দান্রান্তা, বসন্তাতিলকা, রথোদ্ধতা প্রভাতি বিবিধ 

ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যাটর বহু শ্লোক পৃব্বোল্লাীখত 'তিনখাঁন 

সংস্কৃত বিদ্যাসূন্দর গ্রন্থের সাহত সদৃশ । বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই পরথতে 

'অদ্যাপি' দিয়া বিদ্যা ৫০টি [শ্লোক ৪১৮-৬৭ ] শ্লোকে সুন্দর ধৃত হওয়ার 

পর বিলাপ করিয়াছে ৫৬] এবং সূন্দরও ৫৩টি [শ্লোক ৪৭৩-৫২৫] শ্লোকে 

প্ব্বস্মৃতি-পর্যালোচনা করিয়াছে। শেষোক্ত শ্লোকাবলী চৌরপণ্টাশিকায় 

পাওয়া যায়। পরা্থাটতে মূল কাব্যের ধলাঁপকাল 'কছুই দেওয়া নাই। 

পাথর পদ্ীষ্পকাতে বিক্রমাঁদত্যের নাম আছে। গ্রল্থোৎপাত্ত সম্বন্ধে রাজা 

সাহসাঙ্কের নাম [শ্লোক ৭-৯] পাওয়া যায়-_ 

সাহসাগকস্য ভূপস্য সভায়াং কাব্যকোবিদৈঃ। 

আলাপঃ সুমহানাসীন্মনোহর্াঁববদ্ধনঃ ॥ 

প্রসঙ্গে কাব্যানামাভনবকবানাং নরপাতি জগাদেবং 

তেভ্যঃ কথয় কাব চৌরস্য চারতম্। 

সখিনা বিলাসতকথাং পদ্যনিবহৈভবস্তো 

বিদ্বাংসঃ পরমগুণিনঃ কাব্যরাসকাঃ॥ 



১১৭ অধং চোরপন্ডাশৎ কাব্য . ১১৩ 

বরয়চি-নামা স্ুকবিই প্রা বাক্যং নৃপেল্দুল্য। 

বিদ্যাসূন্দরচারতং 05471665০৩৪ 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, 'বিশ্রমাদিত্যই কি সাহসাঙ্ক ৫৭1? পুনশ্চ পঠাথতে 

অপর 'তিনাট নামও [ঙ্গোক ২১] পাওয়া বায়-_ 

মাতুর্বেশাবহাররাসরভসন্রীড়াকথাবর্ণনং 

কঃ এরা -সঙ্করশিব-্ত্রীকালিদাসৈর্বিনা॥ 

গ্লোকোক্ত জয়দেব কেন্দুবিল্যগ্রামণী কাঁধ জয়দেবের সাহভ আভিন্ন হইলে পাথর 

রচনাকাল খহীজ্টীয় দ্বাদশ শতক্ষের শর বালয়া অনুমান কল্পনা যায় "বস্তু 

অপর দুহীট নাম-শ্রীকাঁলদাস' ও “সঙ্করাঁশব--ই“হাদিগের সম্বন্ধে কিচ্ছু 

জানা যায় না। শ্রীকালিদাস কি মহাকবি কালিদাস? সঙ্কপাশিব কি একি 

নাম, অথবা, সঙ্কর [5 শঙ্কর ৫৮] ] ও শিব দুইটি পৃথক নাম? এক বা 

পৃথক- যাহাই হউক না কেন, সমস্যা সমানই থাকিয়া যায়। 

পাথাটর আরভে দেবদেবী-বন্দনায় 'কোৌলিকী দেবতা" কাঁলকা ও 

'জগদাদিতান্ডবকলাধীশঃ পুরাণো নটঃ' মহাদেষের সাহত “চৌরোহার'ও বন্দিত 

' হইয়াছেন। কাঁবকৃত প্রকৃতি-বর্ণনা সুন্দর । বহু সুভাষিতেরণড সন্ধান কাব্যে 

পাওয়া যায়. ৫৯:। উপাখ্যানের পা্পান্রীর মধ্যে পাইতোঁছ সূন্দরের পিতা 

রত্লাবতশর অধীশ্বর চন্দ্রবংশীয় গুণসার ও মাতা কলাবতশ। বিদ্যার পতা 
উজ্জয়িনীর আধপাঁত্ সূর্ধযবংশজ বীরকেশরী, রাণী শশলাবতী। ভাট মাধব 

এবং মালিনী সূচরিতা ৬০]। অপূন্রক রাজা গুণসার কাকার প্রীত্যর্থে 

দ্বাদশবার্ঘিক যজ্ঞ করিয়া, দের বরে পূত্রলাভ করিলেন। জাতন্রিয়া কাঁরয়া 

পত্রের নাম রাখা হইল সুন্দর ['দেবীং যোড়শমাতৃকাং গণপাতিং সম্পূজ্য 

ষন্ঠীং ৬৯] ততো, দম্টাঙ্গান মনোহব্বাশি নৃপাঁতর্নাম্না কৃতঃ সংন্দরঃ।, 

(প্লোক ১৭)]। স্বভাব-কাঁব সুন্দর দিনে দিনে বাড়তে লাগলেন। একদা 

প্রসূপ্তা জননীর কর্ণাভরণের উপর রৌদ্র পড়াতে সুল্দর উহার বর্ণনা করেন ও 

তাহা শুনিয়া রাজা বিশেষ বিরক্ত হন। এাঁদকে মাধব ভাট বিদ্যার বর 

খাঁজতে খাঁজতে বহ বর্ষ পরে ঘটনাচক্রে রতাবতঈতে আসিয়া রাজসভামধ্যে 

সূল্গরকে আধিম্ফার বাক্সিল এবং গোপনে তাঁহাকে বিদ্যার সংবাদ ও প্রতিজ্ঞা 

৮ 



১১৪. রায়গ্ণাকর ভারতচন্দু 

কথা বালল। স্ন্দর দেবপৃজা করিলেন, দৈববাণী হইল--তদগচ্ছ শখপ্রং 

নৃপরাজধানাীং পরাক্ষণীয়া মায় তেহত ভক্তিঃ [গ্লোক ৪৯]। হন্ট সুন্দর. 

প্রভাতে অশ্থারোহণে উক্জীয়নশর দিকে যাত্রা কারিলেন, কাহাকেও কিছু না. 
জানাইয়া। নগর-সমীপে সরোবর-তাঁরে বিশ্রামরত সুন্দরের সহিত 'মালাকার- 

কুটুম্বিনী” সূচাঁরতার আলাপ হইল এবং সুন্দর মালনীর গৃহে বাসা বাঁধিলেন। 

শ্রমে ক্রমে মালিনীর নিকট হইতে রাজ-অন্তঃপুরের কথা, রাজ্যের হালচাল, 

কোটালের দৌরাত্ম, বিদ্যার অলৌকিক রূপ এবং প্রাতজ্ঞার কথা জানিলেন। 

একদিন বিনাসূন্রে মালা গাঁথয়া সুন্দর মালিনীকফে 'দয়া বিদ্যার নিকট 

পাঠাইলেন। বিদ্যা মালাগাঁথনীর প্রশংসা করিলে মালিনী সুন্দরকে স্বীয় 

ভগ্মীপন্র বালয়া পাঁরচয় দিল। কিন্তু এই মিথ্যা পাঁরচয় সেইীদন ধরা পাঁড়ল 
যোদন সূন্দর স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক মালার মধ্যে লূকাইয়া বিদ্যাকে পাঠাইয়া 

দিলেন। অনন্তর যথারীতি উভয়েই মিলনেচ্ছু হইলেন। ভক্ত সুন্দর কাঁলকাপূজা 

কারয়া বর চাঁহলেন--মালন্যাভবনাদ্ যাবদ্ বিদ্যামান্দিরমুত্তমম। তাবদ্ 

বিবরমাকাচ্কে দেহ মাতর্্বরং মহৎ ॥+ [শ্লোক ১৯০.]। দেবী কাঁহলেন-_ 

তথান্কু। অতঃপর 'বদ্যাসন্দরের বিচার (৬২৭, সনন্দরের হো'ালীতে আত্ম- 

পারচয়দান, গা্কবাববাহ ও বিহার আনুপ্ীর্ঘক সংঘাটিত হইল। বিদ্যা 

সুন্দরকে অস্তঃপূরে নারীবেশে আসিতে উপদেশ দিলেন_-শাকং সখ্যা সমাগচ্ছ 

ত্যজ মার্গং বিরূপধৃক [শ্লোক ২৮৩ ][৬৩]। অনস্তর বিদ্যার গর্ভ রাণীর 

মারফৎ রাজার কর্ণগোচর হইলে কোটালের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। চোর 

সন্ধান সুরু হইল। বিদ্যার মান্দির 'সন্দূরালপ্ত হইল, রজকের সাঁহত পরামর্শ 

হইল, খন্দক কাটা হইল এবং ধবরৃপধৃক্” স্ন্দর দক্ষিণ পদ আগাইয়া খন্দক 

পার হইতে গিয়া কোটালের হাতে ধরা পাঁড়ল [৬৪]। এঁদকে “সুন্দর পাঁড়ল 

ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা+। বিদ্যা পাঁতর বন্ধন মোচনার্থে কালিকান্ঠুতি 

কাঁরয়া পণ্ঠাশ গ্লোকে বিলাপ কাঁরলেন। বুদ্ধ রাজা সূন্দরের শিরচ্ছেদের 
আদেশ দিলেন। ঘাতক সূন্দরকে নিদানকালে কাহল--হে মূঢ়! স্মর দেবেশং 

জ্বাঁয়ামষ্উটজনং তথা” [ক্লোক ৪৬৯]। সন্দর ইষ্টদেবতা ও ইচ্টজন, উভয়কেই 
গ্মরণ করিলেন এবং রাজাকে স্বয় প্রাতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন 

['ন চলাঁত খল বাক্যং সঙ্জনানাং কদাচিং]। অতঃপর রাজা চোরের পারচয় 



।47%-সু-এ এবং চৌরপন্ঠাশং কাব্য ১৯৬ 

জিজ্ঞাসা করিলে স্মন্দর অকপটে আত্মপারমন্ দলেন। ইত্যবসরে মাধব ভাট 

আসিয়া সন্দরকে চিনিতে পারিল এবং সুন্দরের বন্ধনমোচন হইল। অতঃপর 

[শ্লোক ৫৪৩ 1-- 

নক্ষত্রে শাশদৈবতে সতাঁদনে বৈশাখমাসে রবৌ 

লগ্নে বাক্পাঁতরীক্ষিতে শশধরে শৃদ্ধে তথা তারকে। 

শুক্রে পুস্টবলে বিলগ্মসাহতে নন্দে তথো লাদরং 

রঙ্বাদ্যঃ সহ সুন্দরায় রচরাং বিদ্যামদাৎ ভূপাতঃ॥ 

রচনার নমুনা | 

যমূনাতীরাবহারী কৌতুককারী ব্লজস্বীণাম। 

অভিনবনাগররাজঃ চৌরো হরিঃ পাতু বঃ॥ 

গোপস্ত্রীগণবাসসাং ব্রজবনে চৌরশ্চিরং স্টিতা- 

নেকাদস্টবতাং প্রশান্তমনসাং চোরঃ পরঃ পূরুষঃ। 

নিদ্রাযোগাবমোহতাখিলজগন্মায়াময়াকারবান 

পায়াৎ কোস্তুভসল্মনেরপি পুরা চৌরঃ প্রাসদ্ধো হরিঃ॥ 

গঙ্গাতুঙ্গতরঙ্গস্গতজট স্দ্লোক্যজে তাভটঃ 

কাম্ঠাক৯প্তকটাপচস্তুহিনভূতূন্নীন্দিননলম্পটঃ। 

কারুণ্যাম্বূমহাঘটঃ করলসন্ভোগণন্দ্র ৮ণ৪ধফটঃ 

পায়াত্বাং জগদাঁদতান্ডবকলাধীশঃ পুরাণো নটঃ॥ 

কল্পাদ্যাকজ্পশে ক হুম্াবনিকোকভ্খকবিনিবখবালিননও ই 

কাটিসাহত্রপাঁণঃ করকমলতলোদগ্রঘূর্ণৎ কৃপাণী। 

কুব্বণণা কামর্পে িল কুলকুত্তকং কামদেবাস্তকেন 

নদদ্ধা ন্লুরেষ্ কালী কলয়তু কুশলং কৌীলকী দেবতা নঃ॥ 
-গ্রি্থসূচনা (শ্লোক ১-৪) 

নত্বেন্টদেবীং গণপং গুরুণ্ সম্তোষ্য বিপ্রান্ ত্বারিতং কুমারঃ। 

আদায় রত্বং কঁটিসূন্রমধ্যে জগাম রাজাত্মজ উজ্জয়ন্যাম্॥ 

দদর্শ গচ্ছন্নথ বামভাগে বাঃ শবানম্বুসুপূর্ণকুভানা। 
পুরো মদরারেঃ প্রাতমাং স দক্ষে পয়াস্বিনীং গাং হরিণাংশ্চ বিপ্রান্॥ 

"সুন্দরের যাব্লাপথে শুভদর্শন প্লোক ৫৪৫৫) ৬৫] 



১৯৬ ্ মার়গ-খাকর ভারতচগ্দু ৰ 

গাভীরনীরপ্রচয়স্য জাক্ষাৎ .দ-84ঃ সাম্যমিবাগতস্য। 

মনোজ্ঞপত্রাব্জপতপ্িসজ্বৈরযাদোগপৈরাকৃলিতস্য সব্বৈঃ ॥ 

সূ্ষেন্দকান্তাদমাপিপ্রবালৈমক্তাসমহৈরাপিপজ্মরাগৈঃ। 

নবন্ধতীর্ঘস্য চতুধ: 'দিক্ষু প্রসন্নতোয়স্য তরঙ্গসত্বৈঃ॥ 

| _. শসরোধর-বর্ণন (ক্লোক ৫৭-৫৮) [৬৬] 

কজারপনকুলদীপঃ ষট্পদার্থাদ্বতীয়স্তদনূ তর্ণ বিদ্যে সারসস্যাদ্যবৈ্ি। 

সকলভুবনপাতা তস্য দাতুঃ সতোহহং ধনপাঁত দাশ 

চাসীদুতরয্যক্তাপ;রী স্যাং॥ 

-সান্দরের আত্মপারচয়দান (শ্লোক ২৩০)1[৬৭] 

আশ্যামং কুচমণ্ডলং নয়নয়োরালস্যমাকাস্মিকং 

পান্ডুত্বং বদনে তথাধরপুটে প্রোংসূনতা সব্্বতঃ। 

শফ্যাভূমিগতাগাতিঃ পরবশাং প্লিগ্ধাদরা কামিনী 

মূতল্লাং গন্ধযতাং সদাম্লমধ্রং ভোক্তদং সমাকাজ্ক্ষাত ॥ 

হারাবতা বাক্ষ্য বিরুদ্ধলক্ষণং ততঃ কুমা্যাঃ খল; গেহরক্ষিণী। 

দ্ুতং যযৌ রাজপুরং তদানীং দেব্যৈ সমস্তং কথয়াম্বভূব ॥ 

অদ্যাপি বালা ন হি বেস কিং পরান্তরস্থা শিশুকোঁলিলালসা। 

কথং হি মূঢে বিতথং ব্রবীসি ৬৮] স্তন্যস্য গন্ধং ন মুখং জহাতি॥ 

সা বিস্মিতা দুঃখভরেণ ভাবিনা স্বয়ং যযৌ সত্বরমাত্মজাপুরম-। 

বিলোক্য সব্্বং বিকলা বভূব ন দস্টপূর্বা কথমীদৃশীয়ম॥ 

পনংসঃ প্রচারো নহি বর্ততেহ্ধুনা কস্মাদকস্মাদুদিতঃ প্রমাদঃ। 

কিং দেবপদুরো নাশ বা সমেত্য সূতাং প্রদুম্টাং নিভৃতগ্ুকার ॥ 

বিদ্যা(৬৯] কথং তে বদ রূপমীদৃশং রাজ্ঞঃ কুলে তান্নকৃতঃ কলঙ্কঃ। 

সা চাহ কিশ্চিচ্চরিতং ন জানে মাতর্মষা তককমমূং ত্জ ত্বম্॥ 

প্লীহারোগবশান্মাতঃ সততং গাঁরমোদরে। 

পাশ্ডুতা পাশ্ডুরোগেণ কালিমা কুচয়োরপি | 

আলস্যং তেন রোগেণ ভোক্তুং কিগিম্ন শক্যতে। 

বাতেন ছুমিশয়নং জূভ্ভাভাবঃ পুনঃ পুনঃ॥ 



।37হ- এবং চৌরপশ্মাগৎ কাব্য ৬১৭ 

তৃফা মচ্ছ্া চ সততং কব্যামি্রা সধৈর 'হ। 

সান্ত দ্বারমহাশরা রক্ষিণো রাতিসক্রা১॥ 
- বিদ্যার গর্ভ পশ্লোক ৩৪০-৪৮) 

অদ্যাপি তং বিবরদুজ্করবর্জমনাপি ও ।মহাভ্বমভং মদনাভিরামম:। 

পল্লয্কপুঞ্পনিবহেসবিরাজমানং মন্দস্মতং কবিবরং ন হি বিস্মরামি॥ 

অদ্যাঁপ মচ্চরণরাগ্বধানবিজ্ঞং পন্লাবঙ্গশীবরচনে সূরাশালপিকজ্পম্। 

ধ্মিল্লবন্ধবিহ'রং রৃতিকে লাবজ্ঞমেতাদশং প্রিয়তমং ন হি 'বিস্মরাম॥ 

অদ্যাঁপ সৌধভবনে নিশি মাং সুষ্পপ্তাং দম্টা সখীজনস্বেশাবভাঁষতেন। 

ক্ষিপ্তং মদীয় বদনে শাশিখণ্ডযুক্তং মুক্তাদ্যপূব্বমাপ যেন ন তং ত্যজাম॥ 

অদ্যাঁপ বহ্ধুরাঁহতং পাঁরবার্যমানং বৈদোশকং নৃপগণৈঃ করবালহস্টেঃ। 

ছেত্তং শিরঃ সপাঁদ হস্ত সমীপসংশ্ছৈর্বিক্ষগ্রচিত্তমানশং ভমহং স্মক্সামি ॥ 

বিদ্যার বিলাপ শ্লোক ৪8৪$-৪৮) 

দীপা নিষ্প্রভতাং প্রযাস্ত গলকে হারাবলাী শীতলা 

জন্তা সৌবত খেদয়া চ বলতে তাম্বুলমন্দং মুখে । 

চণ্ডাংশোর্মনয়ঃ করেণ কাঁলিতা দীপ্যস্তি হম্মৈঃ প্রিয় 

প্রাতঃ সম্প্রাতি বর্ততে ষদুচিতং ত্বৎ কৃত্যম়াপাদয় | 

হুজ্কারোর্নজবৎসদুঃখশয়নং গাবঃ সদা কুর্বতে 

লিঃশেষাং রজনীং স্বদণ্ডলিনদৈজ্পাস্ত দণ্ডাশ্রয়াঃ। 

বাতাঃ শীতলতাং বহাস্ত পারতো রোরোৌতি চক্রার়ুধ- 

*চল্দ্রোশ্ানিমপাগতঃ কুমুদিনী গ্রানিং পরামাশ্রিতা ॥ 

»নিসর্গবর্ণনা (প্রভাত। শ্লোক ২৯০-৯১) 

অস্তাশায়াং 'দিমমাণরূচৌ বাগভাজিপ্রয়াতে 

চগ্গবাকৃম্টং বসকিশলয়ং স্বামিভূক্তং ৭০] বিহায়। 
তশ্তৎকান্ত 'প্রয়বিলাসতং চেন্টিতং সংস্মরস্তা 

পতুযুর্বক্ত2ং কর্ূণকরূণং বাক্ষ্যতে চক্রুবাকী॥ 

ত্ক্তবা পজ্ঘলমূ্খিতাঃ সহচরা গন্দ্রামুখাঘ্টয়ো 
বাসার্থং পারতো ভ্রমাস্ত নগরং পাল্থাশ্চ শ্রাস্তং গতাঃ। 



৯১৮ , . স্লায়গুশাকর ভায়তচন্দ্ 

সৌধানাং লিখন তররঃ প্রায়ো বলাকাশ্রয়া 

গোধালপটউলোর্নিতাস্ত নিয়ডৈঃ শ্যামায়মানা দিশঃ॥ 

-এ (সন্ধ্যা। শ্লোক ৩৭০-৭১) 

শ্রবণে চ ষথোৎকণ্ঠা ন তথা দর্শনে ভবেৎ। 

ন তথা তপ্যতে ভাস্বান্ যথাভ্যর্ণ জলাগমে ॥ 

সব্বরত্রময়শ মালা রাজকণ্ঠে বিরাজতে ॥ 

ভাবিদুঃখং সমালোচ্য ঈন্ধং সুখমুপেক্ষতে। 

কো মূঢ়শচণ্লাক্ষি চ রোগিণং যোঁগিনং বিনা 

বৃভুক্ষিতঃ 'কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্ক্তে ॥ 

ধিচারঃ ক্রিয়তাং তত্র সংশয়ো যন্র 'বিদ্যতে ॥ 

সঙ্কটসগ্কুলেন মাঁহমা ন ত্যজ্যতে ধীমতা॥ 

_সুভাঁষতাবলী (শ্লোক ৫১, ১৫৩, ২৪৮, ২৬৪, ৩৬৯, ৩৮২) 

[গর] কথন কাহিনীর ক্লমাবকাশ ও ভারতচন্দ্ঃ 

'বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে বহু? আলোচনা 

হইয়াছে [৭১]। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় ভবিষ্যপুরাণের ্র্মখণ্ডে এই 

উপাখ্যানের কথা বালয়াছেন, ফারসীতেও একখানি সংপ্রাচীন বিদ্যাসূন্দর 

উপাখ্যান পাওয়া যায়৭২]। বদ্যাসুন্দর কাঁহনীর অনুরূপ 'রাহম 
তোলাপাঁত'র কাঁহনন পাবনা অঞ্চলে মূসলমানাদগের মধ্যে প্রচালত আছে। 

উাঁড়ষ্যাতেও মুঘলমারীর রাজকন্যা শাঁশসেনার প্রণয়কাহিনী সপাঁরচিত [৭৩]। 
ভাষা-কাব্যে বিদ্যাসূন্দর কাহিনীগুঁলর আলোচনা ও বিশ্লেষণ কারিলে 

কতকগুলি সাধারণ বিষয় নজরে পড়ে । "নিম্নে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃত 
দেওয়া হইল-- 

(ক) নাম নিষ্বাচনঃ বিদ্যাস্ুন্দর কাব্যগদুলির নায়ক ও নায়িকা যথা- 
গ্রমে বিদ্যা ও সূন্দর। চোৌরপণ্চাশিকার একটি শ্লোকে আছে-_পবদ্যাং প্রমাদ- 

 শলিতামিব চিন্তগ্নামি'। এই গ্লোকোক্ত ণবদ্যা' শব্দ হইতেই সম্ভবতঃ বিদ্যাসূন্দর 



বিদ্যাসুলগর এবং চৌরপণ্যাশং কাব্য ১১৪ 

কাব্যের নায়িকার নামকরণ হইয়া থাঁকবে। ণবদ্যা-[ সগৃহ্যবিদ্যা, মন্মাষদ্যা ]-র 
স্মরণে আপন্মুক্তির কথা 'মচ্ছকাটক'-এ আছে--মায় মৃত্যুবশং প্রাপ্তে বদ্েব 
সমুপাগতা, | , | 
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অনেকে মনে করেন যে, “সন্দর' নামকরণের মধ্যেও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের 

'সুন্দরেণ তু সুন্দয্ঃ সঙ্গমো গুণবান ভবেৎ' ইত্যাঁদ পঙ্াক্তর প্রভাব 

আছে [৭৫]। আসলে “স্ন্দর, [₹-আবেন্তা 'হুনহীরয়” প্রাচীন ' পারাঁসক 

হৃনর, খগ্বেদ 'সৃনর'] শব্দের অর্থ হইল গুুণী+। 

(খ) আখ্যাক্সিকাঃ | কাহিনীগ্ালির মূলে কোন একটি 

সৃপ্রাচীন ও স্পারচিত প্রেমকাহিনী আছে যাহার ফলে সমস্ত কাহন"গাালই 

প্রায় একরকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে 'বিহ্যমন-কাব্যের বিশেষ চল 

ছিল[৭৬1। 'অদ্যাপ নোজঝাঁত হরঃ- ইত্যাঁদ' গ্লোকটিতে যে-প্রাতজ্ঞার 

কথা পাওয়া যায় তাহা, বিহন্নন কাব্যে না থাকলেও পরবন্তর্ঁ সমস্ত ভাষা কাব্য- 
গঁলর উপজীব্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অশ্থঘোষকৃত “অর্থকথা. গুণাঢ্যের 

'বৃহৎকথা' ও তদবলম্বনে রচিত সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' নামক গ্রন্থে 
বংসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী সাহত্যজগতে সুবাদিত। অর্থ- 

কথা'-তে বাসবদত্তার পিতা অবাঁস্তরাজ প্রদ্যোত কৌশলে উদয়নকে বন্দী কাঁরয়া 

আনিয়া কন্যার গীতবাদ্যের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। উভয়ের মধ্যে যবনিকার 

ব্যবধান রাহল এবং উভয় উভয়কে কুৎসিত দর্শন বাঁলয়া জানিলেন। কিন্তু 

এই ছল দীর্ঘস্থায়ী হইল না। শেষে উদয়ন স্বীয় মল্লীর সাহায্যে কৌশলে 

বাসবদত্তাকে লইয়া আপন রাজধানীতে পলাইয়া আসিয়া বিবাহ করেন। .'বৃহৎ- 

কথা'-তে বাসবদত্তার পিতা উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেন। তিনি উদয়নকে স্বাঁয় 

কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত কারবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উদয়ন তাহা প্রত্যাখ্যান 

করেন। পরের কাঁহনশ পূর্বের অনুর্প। 'কথাসারংসাগর'-এ পারস্পারক 

ছচ্মপারচয় ও যবানকার ব্যাপার নাই। উদয়ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও বিদূষক 



৯২০ রারগৃধাকর ভারতন্দু 

বসব্ক্কের সাহায্যে বাসবদড্াকে হরণ করেন। ভাসের প্রাতিজ্ঞাযৌগন্বরায়ণ' ও 
স্বপ্নবাসবদত্তমূ, নাটকে 'এই উপাখ্যানেরই নাট্যরপ দোখ। কালিদাদের 

মেঘদূতে উদয়ন কাহিনীর হীঙ্গত. আছে [প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বস- 

রাজোহর জহ্”]) 1322্-: কাহিনীতেও অনুরূপ শিক্ষা, ববনিকা, ছদ্ম- 

পরিচয় ইত্যার্দির কথা আছে। বররুচি, কাশীনাথ প্রমুখ কবির কাব্যের 
পটস্ুমিকাও উজ্জয়্িনী। ভারতচল্দ্রের কাব্যে প্রেমের গল্পটি মান্ত লওয়া 

হইয়াছে। 

(গ) শদ়্ে্জঃ বিহনন কৃত কাব্যে সূড়ঙ্গের উল্লেখ নাই। 'মহাউম্মগ্গ- 

জাতক' 1«€ মহা-উল্মার্গ-জাতক] [৭৭] নামক পাঁলসাহিত্যে রচনাকাল আনু- 

মানিক খুশঃ পুঃ ১০০-খুটঃ ২০০] পাওয়া যায় যে, পূরাকালে ।বদেহ নাজ 

রাজত্বে নগরবন্ধকী মহাসত্ব ওবধকুমার মহাস,ড়ঙ্গ ও সঙ্কীর্ণসূডঙ্গবূক্ত এক 

বিরাট নগরী 'বিদেহভূপ্পাতর জন্য নিষ্্মাণ করিয়াছিলেন। এই সূড়ঙ্গ আদৌ 

গোপন মিলনের জন্য রাঁচিত না হইলেও পরবন্ত্ঁ কাব্যগুঁজির সম্ভবতঃ উপজাঁব্য 

হইয়া খাকিবে। রাজশেখরের “কর্পুরমঞ্জরী'-তে [৩য় ও ৪র্ঘ অঙ্ক] সংডঙ্গের 
কথা আছে ?৭৮]। সৈয়দ আলাওলের “সয়ফুল মুলুক বাঁদউজ্জমাল' [সৈফুল- 

মূলক বাঁদউ-জ্-জ.মাল] নামক গ্রন্থে সূড়ঙ্গের কথা আছে-_পবদ্যার সুড়ঙ্গ 

আঁক, 'িন্ধত জঙগল্াথ নদী, একে একে সবে বিচারিল'। চৌর [€চতুর] 

শব্দাট সঙ্কীর্ণ অর্থে পস'ধেল চোর হইলে সূড়ঙ্গের কথা আপনিই আদিয়া 

পড়ে। 

থে) ।খদসল।দ আখ্যান ও চৌরপণ্তাশিকাঃ 147 কাব্যে যে- 

সূরতের কথা পাওয়া ষায় তাহা চৌরী-সুরত [_900160 1:05] 1 14 

কায্যের সাহত চোঁরপণ্তাশিকার এইজন্যই এত সহজ যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে। 

চোঁরপণ্ঠাশিকা হইতে একাধিক গ্লোকের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা ইহারই সমর্থন করে। 

প্রা্টীন বাঙ্গালা সাঁহত্যে চোরের কাহিনী লইয়া বহু কাব্য রাঁচত 

হইয়াছে: ৭৯]। 'দশকুমারচাঁরত'”, 'হল্মুখকল্প', 'চৌরচর্যা প্রভাতি সংস্কৃত 

প্রন্ধেও চুরিবিদ্যাবিষয়ক বহু আখ্যাঁয়কা পাওয়া যায়। বটতলার সাঁহত্যেও 
এই 'জাতিশয় কাঁছিনশ বিরল নহে £৮০]। সমস্ত কালিকামঙ্গল কাব্যগাঁলতে 
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একটি বিশেষ -.ম-হ4-২হ- চোর-কাজণ 1-র মাহাত্ম্য কগীর্তত হুইয়াছে। 
বিদ্যাসৃন্দর কাহিনীর নায়ক সক্দর়ও শুষ্ কাব নছে, চোয় কাঁব। 

(৬) রপক ব্যরখ্যাঃ 'বিদ্যাসন্দয় কাহনীকে ধিক্লেষণ ফাঁরয়া অনেকে 

ইহাকে নিছক আদরসবহূল প্রেষের উপাখ্যান না বাঁলয়া রূপ কাব্য 

বাঁলয়াছেন। সৌন্দর্য ও বিদ্যাবভার মিলনেয় দৃতশ মালিনীরপিণণ প্রকাতি। 

এই মিলন অন্তরের সুগভীর শুরে, মমৈর সুড়ঙ্গ পথে এবং এই মিলস-জানত 

আনন্দ সঙ্গোপনে অনুভব-যোগ্য ৮১]। অথবা, বিদ্যার্থ যুবক জ্ঞানর্পা 

প্রকৃতির অনুসন্ধানে বহু বাধাবিঘ! আতিক করিয়া গুরুর উপদেশ ও সাহায্য 

লইয়া বিদ্যালগাভে সমর্থ হয়, ইহাও বিদ্যাস্ম্দর কাহনীর মূল বক্তব্য হইতে 
পারে:৮২। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধাতগ্দাল প্রাণধানযোগ্য-_ 
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0০৮ [৮৩)%, 

“পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী চায় সৌন্দয্য--এই রূপকের উপর 

।9-স্ুথন কাহিনীর 'ভান্ত। বর্তমান সহম্রাব্দীর প্রারত্ের তন চার 

শতাব্দী হইতে এই কাহনীর দুটি বিভিন্ন রূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতে 

প্রচালত হইয়াছিল! একটি কাঁহনীর মূলে ছিল 'বিদ্যাশিক্ষা অথবা 

পাশ্ডিত্য বিচার উপলক্ষ্যে কবি-পণ্ডিত গুরুর সঙ্গে কলাবিৎ রাজদ্যাহৃতা 

ছা্রীর প্রণয়সণ্টার। আর একট কাহনী ছিল চতুর [প্রাকৃত 'চউর' 

€ বাঙ্গালা 'চোর'] কবিপ্রণয়ীর সঙ্গে রাজবালা প্রণাঁয়নীর গোপনাঁমলন। 

বাঙ্গালায় প্রচলিত বিদ্যাস্ন্দর আখ্যায়কায় প্রধানতঃ "দ্বিতীয় কাহনীটিই 
অবলদ্বিত হইয়াছে, তবে প্রথম কাহিনীর ইঙ্গিত পাই সুচ্দরের পড়া 
রূপে এবং রাজঅজ্তঃপৃরের গোপন কক্ষে বিদ্যাস্ুন্দরের প্রহেলিকা 

বলাসে  ৮৪)।৮ 

পুনশ্চ, 
“আরও তাঁলয়ে দেখে আজ বুঝৃছি-এহ বাহ্য। ... ... ণব্দ্যা” ও 

“সুন্দর, শব্দ দুটির যে-মোৌলক অর্থ মিলে, তার মধ্যেই মূল রূপক 
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বা রহস্য, যাই বাল, তার জড় রয়েছে। এখানে বিদ্যা আসলে ছিল 'মল্ল- 
বিদ্যা। এই অর্থে শব্দটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তল্শাস্ত্রে বহু প্রাসন্ধ।. তার 

আগেও পাই 'রূশ্পিণী গৃহ্যজ্ঞান' অর্থে। যেমন, মনুসধাহতায় পবদ্যা 

ব্রাহ্মণমাগত্য শেবাঁধচ্টেহস্মি রক্ষ মামৃ। আবেস্তায়ও এই অথই পাই 
যখন দেখ যে, নাখল শাস্সেবাধ 'হওম' অর্থাৎ সোম, 'বএদ্যাপইতে, 
অর্থাৎ পবদ্যাপতে” বলে সম্বোধত হয়েছেন। বিদ্যাপাঁতর প্রথম সন্ধান 

মিল্ল বাংলা ভাষার মাসীর ঘরে, তা- আকস্মিক নয়। স্ন্দরের তরফ 

থেকে খোঁজ করলেও সেইখানেই পেশছই। বিদ্যা বা গোপনজ্ঞান যার 

আছে, যে বিদ্যাবলে জনসমাজে স্বতল্্, সে ইন্দো-ইরাণীয় যুগে পাঁরচিত 

ছিল “সূনর' বলে। এই পাঁরচয় পরে ইরাণে ও ভারতবর্ষেও বলবৎ ছিল। 

আবেস্তায় “হুনর' [“হুনহীরিয়”, প্রাচীন পারাঁসক 'হূনর', খগ্বেদে 'সূনর' 

মানে গুণী । এই শব্দাটই রূপ ও অর্থ বদল করতে করতে সংস্কৃতে 

ও বাংলায় “সন্দর'-এ দাঁড়য়েছে। একটু ভেবে দেখলে ব্যাঝ যে, বিদ্যা- 

সন্দরের “সুন্দর রূপে সংস্কৃত কিন্তু অর্থে প্রাকবৌদক। বিদ্যার 

স্মরণেই তো হন্দর [চতুর, সুন্দর-চোর] মর্তে গিয়ে বেচে ওঠে। এক 

ধরণের অর্থাৎ ভৈষজ্য গুণীর নাম হল যেমন বৈদ্য, আর এক ধরণের 

অর্থাৎ শল্য-গুণীর নাম হল নর] সুন্দর ৮৫11৮ 

দেবেন্দ্র বিজয় বসু সমগ্র | 4 পালাখানির একটি চমৎকার 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন! ৮৬ 1। চৌরপণ্টাঁশকার বিদ্যা এবং মহা- 

বিদ্যাপক্ষে দ্বার্থক ভাষানূবাদও বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব ইহাও খনন 

কাহিনীর রূপকতার সমর্থন করে। বিদ্যা যখন প্রেমকাহনীর নায়িকা, তখন 

সুন্দর সাধারণ 'চোর' নায়ক এবং কাঁহনীর আধ্যাত্বকতা রূপ লাভ করিল 

আরাধ্যা দেবী কাঁলকার মার্ততে। মূল উপাখ্যান্নের আধ্যাত্কতা [৮৭] 

পরবস্তাঁ কালে প্রণয়কাহিনীতে পর্যবাঁসত হইয়াছে। 

উল্লাখিত উপাদানগ্ীল আলোচনা কাঁরলে দেখা যায় যে, এককালে যাহা 

বাঁজাবস্থায় ছিল, কালে তাহা মহণরূহে পাঁরণত হইয়াছে। 1$- ভাষা- 
কাব্যগীলর পশ্চাতে একটি সাধারণ কাহনী ছিল, যাহাকে অবলম্বন করিয়া 

বাঁভন্ন কাব্যকারগণ 'বাভন্ন সময়ে মনোমত রূপদান করিয়াছেন। ডাঃ সুকুমার 
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সেন মনে করেন যে, জৌনপুরের হোসেন শাহা শফীর. অনুচর কাবিধূন্দ কর্তৃক 

বিদ্যাস্ন্দর প্রণয়কাহন বাঙ্গালাদেশে ১ প্রচালত হইয়াছিল। পরে ভ্রম- 
শববর্তনের ধারায় ঘ্বিজ শ্রীধর হইতে আরম্ভ কাঁরয়া ভারতচচ্দে আসিয়া 

পেশছিয়াছি। 

পটভূমিকা, পান্রপান্রী, নামধাম ইত্যাদির পাঁরবর্তনও স্বাভাবিক. ভাবে 

হইয়াছে । আদতে এয কাব্যের ললাক্ষেত্র উজ্জায়নী [কিংবা যেখানেই 

হউক্ না কেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সম্পূর্ণ বাঙ্গালা দেশের 1২ 

হইয়া 'গিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আখ্যানভাগের এবং চাঁরনের 

রোমাশ্টিকতা খুখম্টীয় অষ্টাদশ শতকের আকাঁস্মক সৃষ্টি নহে। বিদ্যা ও 

গোবিন্দ হইতে সুরু কারিয়া বড়ু চন্ডাদাসের জ্লীকৃফ কীর্তন'-এর মধ্য দিয়া 

সমগ্র বৈষব সাহিত্যের পটভূঁমিকায় বিস্তীতিলাভ কাঁরয়াছে। উপরন্তু সংস্কৃত- 

শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজের মধ্যেও অলঙ্কার তথা রসশাস্তের ব্যাপক অনুশীলনে 

নবরসের চচ্চা বিস্তৃতভাবে বরাবর হইতোছল। উদাহরণ দজ্প্রাপ্য নয়। শব 

দর্শনে নারীগণের আক্ষেপের সাঁহত বাণভটের 'কাদম্বরী”-র চন্দ্রাপণীড় দর্শনে 

রামাগণের আক্ষেপ তুলনীয়। গোরক্ষবিজয়ের যোগিন+, ধম্্মমঙ্গলের নয়ানণী 

এবং বিদ্যাসুন্দরের হারামালনী সমপর্যায়ভূক্ত। তদ্ধ্তীত, বিদ্যাসুন্দর 

কাহনীর অনুরূপ রোমান্টিক কাহিনী বহু পূর্র্ব হইতেই প্রচালত 'ছিল। 

ঘাঙ্গালা সাঁহত্যে এইরূপ কয়েকাঁট হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের নাম 

কাঁরতোঁছ। ৮৮]-__কাঁব দামোর রাঁচত 'লক্ষন্রণ সেন পদ্মাবতী কথা" [হিন্দী । 

খুশঃ ১৬শঃ], কুতবনের 'মৃগাবত?” [পৃব্বাঁ হিন্দী। খুশঃ ১৯৬শঃ], মাঁলক 

মহম্মদ জায়সীর প্পদ্মাবতশ' [খীঃ ১৬শঃ। আলাওল কর্তৃক সমাপ্ত। ] 

গণপাঁত-কুশললাভ-আলমের 'মাধবানল-কামকন্দলা”, দৌলং কাজী ও সৈয়দ 

আলাওলের 'লোরচন্দ্রালী পাণ্ালণ' প্রভাতি। মুসলমান, কাবাদগের রচনায় 

ধর্মের সাহত বিশেষ যোগ থাকত না কিন্তু হিন্দ কাঁবাঁদগের রচনায় একটি 

ধর্মের প্রলেপ পাঁড়তই। খুশজ্টয় অজ্টাদশ শতকের কাব ভারতচন্দ্ের 'বিদ্যা- 

সন্দরে রোমান্স উজ্জবলতর ও রসঘন হইয়াছে। এই আলোচনায় একাট 

বহশ্রুত গজ্প মনে পড়ে। 145-স-হকাব্য রচনাস্তর কাব মহারাজ কৃষচন্দ্রকে 
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প্রজ্থখামি উপহার দিলে রাজকাষব্যাপূত মহারাজ উহা হেলাহয়া রাখেন। 

তাহাতে কবি র্িকতা করিয়াছিলেন যে, উক্ত অবস্থায় রাখিলে গ্রন্থের অন্তরম্থ 
রস উপটিত হইয়া পাঁড়বায় আশঙ্কা আছে! কাব্য পাঠান্তর কৃফচন্দ্র ভারত- 

চন্দ্রের উক্তকে সমর্থিত করিয়াছিলেন। আমরাও তাহাই কার “তু 

ভাঘায়-”তোমারি রচিত ম্বর্প-ছন্দের 'পঞ্জরে বাঁধা চিরাদন। শতবর্ধ এক গান 

গ্াহে এক স্বরে বিশ্রাম বিহীন ।' 
|"! 1] । 

4 

রায়গুণাকর ভারতচম্দ্র তদীয় বিদ্যাসুন্দরে প্রখ্যাত চোরপণ্টাশিকার মানত 

1তনটি শ্লোক [ 'কনকচম্পকদামগোৌরীম্_-, “তল্মনাঁস সম্প্রাত বর্ততে-+, এবং 

'নোজ-ঝাঁত হরঃ-_+] গ্রহণ কাঁরয়াছেন। ব্যাখ্যাও একার্থক হইয়াছে যাঁদও ভাব 

বর্থযুক্ত। পণ্ঠাঁশকার বিদ্যাপক্ষে ও কালাপক্ষে দ্বর্থক বঙ্গানুবাদ ভারতচন্দ্রের 

কৃত নহে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পঁথি-[ ণজ ৫&৬৬৭-৭-এচ্ ৩, 

(১১৯৪ বঙ্গাব্দ )]-তে সর্্বসমেত বিয়াল্লশটি প্লোকের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় 

কিন্তু বিচার ্লারয়া দেখা গিয়াছে যে, এইগুল ['তল্মনাঁস সম্প্রাত' ও 

'নোজবাঁত হরঃ ছাড়া] প্রক্ষিপ্ত অনুবাদ, ভারতচন্দ্ের রচনা নহে। বিদ্যা- 

সুন্দর কাব্যের অন্যতম সংপ্রাচীন পুথি-[বাবিওথেক্ নাঁসওনেল, প্যারস। 

নং ইশ্ডিয়েন ৭১৯,। ১১৯৯ বঙ্গাব্দ )]-তেও মান্র তিনটি শ্লোকের অনুবাদ 

দৃম্ট হয়। পখল ভারতচন্দ্র অংশে এই বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করা 

হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া ষায়__ 
চোর বিদ্যারে বার্ণয়া, চোর বিদ্যারে বার্ণিয়া, 

পাঁড়ল পণ্টাশ শ্লোক, অভয়া ভাবিয়া 
শুনি চমকিত লোক, শুনি চমাকিত লোক, 

কাহছে ভারত তার গোটাকত প্লোক ॥ 

রাজার নিকট চোরের পরিচয় 

ভুপাঁত বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়। মহাবিদ্যা সুতি করে গুপাকর কল ॥ 

দুই অর্থকাহি যাঁদ পুথবেড়ে যায়। বুঝিবে পণ্ডিত চোরপন্টাশশ টকায় ॥ 

্ স্রাজার নিকট লুন্দরের প্লোকপাঠি 
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বিস্তৃতিভয়ে ছারতচন্দ্র চোরপন্থাশতের টীমন্ত শে ছ্র্থক অন্,বাদ 

করেন নাই, তৎকাল-প্রচালত চৌরপণ্চাশিকার টীকাগুলির প্রাত ইঙ্গিত কাঁরয়া- 
ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাম তর্কবাগণীশ, কাশশনাথ সার্বভৌম 

প্রভৃতি পশ্ডিতবর্গের কৃত চৌরপণ্টাশিকার টাকা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ চাঁলত 

ছিল। তত্ব্যতত, ভাষা ও রচনাশৈলশীর দিক দয়া বিচার কাঁরলেও ভারত- 

চন্দ্রের অনুবাদ ও “চৌরপণ্চাশৎ নামক গ্রল্থের বঙ্গানুবাদের মৌিলক পার্থক্য 

সহজেই ধরা পড়ে । 'চোৌরপণ্টাশৎ' নামক কাব্যটি ভারতচন্দ্রের নামে চাঁলয়া যাওয়ার 
অপর একটি শাক্তশালী কারণ হইতেছে যে, ভারতচন্ডদ্ের গ্রল্থাবলীর সপ্রাচীন 

মাঁদ্রুত সংস্করণগুলিতে সম্পাদকগণ পাঁরশিম্টে 'চৌরপণ্াশৎকে স্থান দিতেন 

এবং তাহা-ষে ভারতচন্দ্রের রচনা নহে, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে বালয়া দতেন। 
যেকোন অজ্ঞাত কারণেই হউক্, এই সংস্করণগনীলতে কাঁবর কোন ভাঁণতা 

ছিল না। ফলে পরবত্তরঁ সংস্করণগুঁলর সম্পাদকগণ সম্ভবতঃ পর্বত 

সম্পাদকগণের সাবধানী টীকাঁটও তুলিয়া 'দয়াছলেন। সেই হেতুই পরবত্তণ 

সময়ে সাধারণ্যে 'চৌরপণ্টাশৎ কাব্য ভারতচন্দের রচনা বাঁলয়াই গৃহীত 

হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধাতি-যুগল বিশেষ প্রাণধানযোগ্য-_ 

“চোরপণ্ঠাশৎ কাব্য, নন্দকুমার কবিরত্ব বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে 

অনুবাদ করেন যাহা অধুনা পূর্ণচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় বন্তে ম্বাদ্রত 

অন্লদামঙ্গলের মধ্যে প্রাবষ্ট হইয়াছে । কাবিরত্বকৃত চোরপণ্চাশং কাব্য বহ-- 

কাল মা্দুত প্রযুক্ত এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু যাঁহাদিগের 

কৈবল্যদায়নী ও শুকবিলাস প্রভাতি গ্রন্থের রচনার সাহত এঁক্য কারলেই 
ইহার গুণাগুণ হাদয়ঙ্গম হইবে। যাহা হউক্, চোরপণ্ঠাশং কাব্যের বাঙ্গালা 

অনুবাদ রায়গুণাকর প্রণীত নহে ৮৯11” 

“্বগাঁয় মহাত্মা শ্রীযক্ত ভারতনন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাস্মন্দরোপা- 

খ্যানে কেহ কেহ প্রাসদ্ধ চৌরপণ্যাশিক গ্রন্থ সাল্মবোশত কাঁরয়া প্রকাশ 

ইহা 'তানি স্বয়ং স্বীকার কাঁরয়াছেন। কেহ কেহ কহেন, 148-৫ 

অপরুপ কাণ্ড বদ্ধমানে না হইয়া অপর কোন প্রদেশে হইয়াছিল, তাহা 
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রাজা বিন্রমাদিত্যের দভাসদ- বররুচি কর্তৃক কাব্যাকারে তৎকালে বিরাঁচিত 

হয় কিন্তু এ বিষয় কেহই নিশ্চয় বাঁলতে পারেন না এবং সেই কাব্য'ও 

কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা হউক, রাজা বীরাসংহের নিকট 
সুন্দরের পাঁরচয়ছলে ভারতনন্দ্র রায় চোরপণ্টাশকের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত 

কাঁরয়াছেন বিয়া আমরা, সেই পণ্টাশং শ্লোক অন্তর গ্রন্থের পাঁরশেষে 

প্রকাশ কারলামা ৯০11৮ 

'চৌরপণ্ঠাশৎ' কাব্য-যে ভারতচন্দ্রের কৃত নহে, এই বিষয়ে অনযমান্র সন্দেহ 

থাকতে পারে না। কিন্তু আসলে 'চৌরপণ্টাশৎ' কাব্য কাহার লেখনন-প্রসৃত, 

সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পূর্বোদ্ধৃতি যুগল হইতে পাওয়া 

ঘাইতেছে যে, হারমোহন সেনগস্তের মতে চৌরপণ্টাশতের গ্রন্থকর্তা নন্দকুমার 

কাঁবরত্ন! ৯১]। বঙ্গীয় সাঁহত্য পারষৎ গ্রন্থাগারে 'চৌরপণ্ডাশং নামে একাঁট 

গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের ভনিতায় '্রীনন্দকুমার” ও 'নন্দকুমার' নাম মাত্র সাতাঁট 

দানে [শ্লোক ৩, ৪, ৫) ৬, ২১, ২৮ ও ৩৭] পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের 

্ন্থধৃত [বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল] 'চৌরপণ্ঠাশৎ-এর সাঁহত এই গ্রন্থাটির 

ভাঁণতাগুলি ছাড়া সব্বন্তই সাদৃশ্য দেখা যায় আবার কয়েকটি শ্লোকে [৬, ২৯, 

২৮, ৩৭ ] নন্দকুমার নামটি যেন বিকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা,_[ ৬নং শ্লোকে ] 
'অদ্যাপি আশয় করি শুন মহামায়া। বিপদে পড়েছি মাগো দেহ পদছায়া |, 

চ্ছলে "দ্বিতীয় ছন্ে, নন্দকুমার বলে মাগো দেহ পদছায়া॥'। [২১নং শ্লোকে] 

এ ঘোর সঙ্কটে কালী কর গো নিস্তার' স্থলে 'পয়ারে রচিল তথা শ্রীনন্দকুমার' ৷ 

এই গ্রন্থে ২০ নং শ্লোকের পর এই বিবৃঁতাঁট পাওয়া যায়_ 

“ইতি শ্রীঅভয়ামঙ্গলে বীরাঁসংহরাজ সাল্নধো গুণাঁসন্কাসত নৃপ- 
সুন্দরকৃত পণ্ঠাশত শ্লোক ভারতনন্দ্র ব্যাখ্যার শেষ পর্র্বাচার্য টনকামতে 

শ্রীকাশীনাথ সার্বভৌম বিস্তারত তদর্থ প্রাতিপন্ন ভাষা প্রকাশিত শ্রীনন্দ- 

কুমার চৌরপণ্টাশিক নামা গ্রন্থে প্রথমোল্লাস।, 

অনুরূপ বিবৃতি ৪০ নং শ্লোকের শেষেও [দ্বিতীয় উল্লাস] গ্রল্থে সংযুক্ত 

হইয়াছে। গ্রন্থশেষের বিবৃতিটও শ্রীনন্দকুমার বা নন্দকুমারের গ্রন্থ কর্তৃত্বের 

প্রমাণ দেয়-_ 
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সুন্দর যতেক কর, শুনি নৃপ মহাশয়, চিত্ত বড় হয় পরিতোষ । 

তবু লোক লঙ্জা ভয়ে, নিশাচরে আজ্ঞা [দয়ে, মশানে লইল করে রোষ॥ 

মশানেতে প্রবেশয়, হদয়ে পাইয়া ভয়, কাতরে কালীর স্তুতি করে। 

অকার আদ কারি, ক্ষকার পর্যাস্ত কার, করে স্তব পণ্চাশ অক্ষরে ॥ 

সুন্দর কাতর আতি, জানি মনে ভগবত, উপনীত হৈলা মশানেতে। 
ভারত ব্যাখ্যানে তার, আছে আঁতি স্বিস্তার, দেখ যথা বিদ্যাসূন্দরেতে ॥ 

চোরপণ্ঠাঁশিকা নামা, গ্রন্থ আত নিরুপমা, টীকা মতে অর্থ কার সার। 

রচিয়া 'বাবিধ ছন্দ, পাঁচালী কাঁরয়া বন্দ, বিরচিল শ্রীনন্দকুমার ॥ 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই নন্দকুমার বা শ্ত্রীনন্দকুমার পৃব্বোন্ত নন্দ- 

কুমার কাঁবরত্ন কিনা। আলোচ্য 'চৌরপণ্তাশৎ, গ্রন্থে কোনও চ্ছলে 'কাবিরত্র' 

উপাঁধ ব্যবহৃত হয় নাই। সমস্ত শ্লোকান্বাদগুলও ভাতা যুক্ত নহে। 

পুনশ্চ ৩৭ নং প্লোকের বদ্যাপক্ষে' বঙ্গানুবাদ, যাহা ভারতচন্দরর গ্রল্থাবলী-ধৃত 

কাব্যে পাওয়া যায়, তাহা আলেচ্য গ্রন্থে নাই “সমাচার দর্পণ-[ ১৪ই 

জানুয়ারী, ইং ১৮২৬ সাল]-এ এই গ্রন্থ সম্পকাঁয় যে-বিবরণটি প্রকাশিত 

হইয়াছিল, তাহা কৌতৃহলজনক-_ 

“ইংরেজী ১৮২৫ সালে, শহর কাঁলকাতার ও শ্রীরামপদুরের নানা 
ছাপাখানাতে যে ষে গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিম্বা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে 

তাহার জায় ।......মোং আড়প্দীল। শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে। বিদ্যাবর্ণনার্থ 

স্ন্দর 'নার্্মত চৌরপণ্জাঁশকা নামে পণ্াশ শ্লোকাত্মক গ্রল্থের ভাষায় অর্থ 

শ্রীকাশীনাথ সার্্বভোমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা 

কারয়াছেন ৷ ৯২1।% 

'নন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন" বালিলে ব্ঝায়, নন্দকুমার দত্ত কাশীনাথ 

সাব্বভৌম-কৃত অনুবাদটি মদত কারয়াছেন-. 

“এই টুকুর সাদা মানে বুঝিতে না পারিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ 

কর্তৃক প্রকাঁশত ভারতচন্দ্রে গ্রন্থাবলনীর সম্পাদকছয় ১৩] নন্দকুমার 

দত্তকেই চৌরপণ্ঠাশতের অনবাদকারাী মনে করিয়াছেন ৯৪]।৮ 

এখন সমস্যা হইল, ভণিতার শ্রীনন্দকুমার ও দত্তোপাঁধিক নন্দকুমার এক 

ব্যাক্ত কিনা। যাঁদ একজন গ্রম্থকার এবং অপরজন মদ্রাকর হয়, তবে 



১২৮ ;  ফ্বাযগুণাকয় ছারতচল্দু 

সমস্যা মিটয়া যায়। পনচ্চ, ভিতর শ্রীনম্দ্ফুমার ঘাঁদ 'শুকবিলাস"-প্রণেতা 

ধূলুক পরদ্ষধা-নিবাসী &7.5710 কবিরঙ হন, তাহা হইলেও তাঁহার উপাঁধ 
দত্ত' ছিল কিনা জানা যায় না কারণ গ্রজ্থে 'কধিরয' উপাঁধাঁটই ব্যবহৃত হইয়াছে, 
কৌলিক পদধী নহে [৯৫ কিন্তু পৃষ্ধেই বলা হইয়াছে যে, 'চৌরপপ্ঠাশৎ 
কাব্যগ্র্থ সব্ববন্ঘ ভাঁণতাযুক্ত হয় নাই এবং 'কবিরক্ব' উপাধির নামগন্ধও নাই। 

উপরস্তু নল্দকুমার দত্তের নামে আর কোন রচনাও পাওয়া যায় না। 

১ মৌলভশ আবদুল করিম-_ মুসলমান কাঁবর বিদ্যাসুন্দর [ভারতবর্ষ। কার্তিক। 

১৩২৫ সাল ।পুঃ ৬৩৩-৩৬ ]। গোড়েশ্বরের আদেশে রচিত 'বদ্যাস্ন্দর' [বঙ্গীয় সাহত্য 

সম্মিলনী, চন্দননগর | বিংশ অধিবেশন-€১৩৪৩ সাল)-এর কার্যাবিবরণণ | পৃঃ ৫৭-৫৯ ]। 

২ এশিয়াটক সোসাইটি পথ নং ণজ ৩৭২৮ ['লাপকর আত্মারাম ঘোষ; ১১৫৯ 

সাল _ ১৭৫২ খুশঃ]| মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্রী-কাঁবকফরাম [ সাহত্য। ৪র্থ বর্ষ । 

২য় সংখ্যা]। হরপ্রসাদ গ্রল্থাবলী [ বসুম্তী প্রকাশত ।পডঃ ২৫৬-৬০]। 

৩ সরসাসন [১ শরাসন-ধনু]-নেত্র 1-৯-৩] ₹৬; মিন্র-_ভীমাক্ষি 

[-১২-6১+৩)] -৮; ধাঁষ-পক্ষ [-৭--২] -৫; বিষুজ [পাঠা্তরে বিধু] -১৯; 

'অঙ্কস্য বামা গাঁতিঃ, সূত্রানূসারে ১৫৮৬ শকাব্দ _ ১৬৬৪ খুঃ। [আশুতোষ ভট্রাচার্য্য-- 

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস হেয় সং । ১৩৫৭ সাল । পৃঃ ৬৩২)]। 

আওরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৬৫৮-১৭০৭ *খুশঃ। শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালায় সুবেদারী 

করেন দুইবার ১৬৬৪-৭৬ এবং ১৬৭৯-৮৯ খুশঃ। কালিকামঙ্গল কৃফরামের সম্ভবতঃ 

প্রথম রচনা। কারণ, কবির বন্সস তখন বশ প্বেয়ঃক্রম বংসর 'বিংশাঁত')। এই হিসাবে 
কালিকামঙ্গল আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এবং শায়েস্তা খাঁয়ের প্রথম সুবেদারীর সময় রচিত 

হয় বাঁলয়া ধরা যায়। [বঙ্গীয় সাহত্য পারষং পন্রিকা | ৫০ ভাগ ।পৃঃ ৬৪ । দীনেশচন্দু 

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রাণারাম চক্রবর্তশর কালিকামঙ্গল, দ্ুষ্টব্য ]। 

৪ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য” প্রাণারাম চক্রবন্তাঁর কালিকামঙ্গল [ বঙ্গীয় সাহত্য পরিষং 
পাকা 1৫০ ভাগ পৃঃ ৬২-৬৪ 11 

৫& মৌলভী আবদুল কাঁরম- প্রাচীন বঙ্গসাহত্যপ্রসঙ্গ [ সওগাৎ কেঁলিকাতা) । 

পোঁষ, ১৩২৬ সাল ।পৃঃহ ৮৫]; মুসলমান কবির বিদ্যাসুল্দর । ভারতবর্ষ । কাত্তক, 

১৩২৫ সাল ।পঃ ৩৩৩-৩৬ 1 

৬ চন্দ্ুকুমার দে--কবি কঙ্কের করুণ কাহিনী | সৌরভ ।কার্তক ১৩২৪ সাল । 

প্ঃ ১৫-১৬ এবং ১৩২৫-২৬ সাল ]। | 

৭ চিন্তাহরণ চত্বর সম্পাঁদত ৬ বঙ্গীয় গাহিতা পারিধৎ প্রকাশিত বলরাম চকুবত্তাঁ 

কাঁধশেখরের 'কাঁলিকামঙগল” (১৩৩৭, ৯৩৫০ হেয় সং) সাল] কাঁলিকাতা "বন্ববিদ্যালয় 



4 এবং চৌরপন্ঠাশং কাব্য ১২৯ 

পথ নং ২৫৫৯ [খাঁণ্ডত ।পৃঃ ২-২০] এবং ৬২৬৫ [একখানি পাতা । ৯১৯৯ 
সাল ₹ ১৭৯১ খ:২ঃ]1 

৮ মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদক কবিকে পর্্ববঙ্গের অধিবাসী বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছিলেন। 

এই "সদ্ধাস্তের পোষকতায় তান শ্রৌষুক্ত চিন্তাহরণ চন্রবত্তণঁ) 'নাভরা, ও 'পলাকাঁড়” এই 

শব্দঘগল নিদ্দেশ কারয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে, পশ্চিম- 

বঙ্গের উপভাবায় এই শন্দদ্বয় অপাঁরচিত নহে। তত্ব্তীত 'দিপ্বন্দনায় কাব যে-সকল হ্থানীয় 

দেবদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই দক্ষিণরাঢ়ের। [সুকুমার সেন--বাঙ্গালা 

সাহিত্যের ইতিহাস ।১ম সং।১ম খণ্ড । প্র ৮৬২-৬৩ এবং ২য় সং।১ম খশ্ড (পৃঃ 

৮২৯ পাদটশকা।]1 

৯ স্টার্লিং লাখত ভীড়ষ্যার বিবরণে এই কাহিনীর কথা খুশম্টীয় উনাবংশ শতকের 

কাব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় 'কাণ্ঠীকাবের?' কাব্যগ্রল্ধের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। 

১৯০ ডাঃ সুকুমার সেন উক্ত শ্লোকের যাথার্থ সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। তিনি বলেন, 

যে-পঠাথাট পাওয়া গগয়াছে তাহার ধলাঁপকাল ১১১৬ মঘী সন- ১৭৫৪-৫৫ খুপঃ; 

উপরন্তু কবির রচনাশৈলশ ও কাব্যে বিক্রমাঁদত্যকাহিনী বর্ণন, প্রাচীনত্ব দ্যোতক নহে। 

[ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস । ২য় সং।১ম খন্ড ।পৃও ৮৩০]। 

১১ হরপ্রসাদ শাস্দরী-কবি কৃফরাম [সাহত্য ।৪র্ঘ বর্ষ । ২য় সংখ্যা।]। 

১২ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আঠারশো একানব্বই [গল্পভারতণ । শারদীয়া সংখ্যা। 

আশ্বিন, ১৩৫৮ সাল | পৃঃ ১২২]। 

১৩ রামগাঁত ন্যায়রত্ব-_বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব [ ১৮৭৩ 

খীঃ]। হরপ্রসাদ শাস্মী-কাঁব কৃষরাম | সাহিত্য । ৪র্ঘ বর্ধ । ২য় সংখ্যা ]। 

'গোড়ের ইতিহাস" [ রজনশীকাস্ত চন্রবত্তাঁ প্রণীত । ১ম সং । ২য় খণ্ড ।১৯০৯ খুঃ। 

পৃঃ ৪২] গ্রল্থোক্ত বদ্ধমান রাজ (খুশঃ ১৪ শতক) হেমাঁসংহ ১ বীরাঁসংহ ১ বিদ্যা, এই 

[ববাঠতাঁট ভ্রান্ত । 

৯৪ কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পথ নং ৩১৭৬ ['লিপিকাল ৩-১২-১২৩৯ সাল 1) 

৩১৮১ [খশ্ডিত]1 দুস্টবাঃ ডাঃ সুকুমার সেনের প্রবন্ধ [দেশ ১৯ আঁশ্বন, ১৩৪৭ সাল ]। 

১৫ বাংলায় প্রথম লেখা €িবদ্যাসূন্দর) কৃফরামের, 'দ্বিতাঁয় রামপ্রসাদের, তৃতীয় 

তারতচন্দ্রের, চতুর্থ পর্্ব বাংলার কাঁব প্রাণারামের' [ হরপ্রসাদ শাস্বণ-_কাঁব কৃফরাম । 

সাহিত্য । ৪র্থ বর্ষ । ২য় সংখ্যা।]। 

১৬ সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস [ ১ম সং। ১ম খণ্ড । পৃঃ ৮৭৮৯ ]। 

দেওয়ান রাজাকশোর মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষণচন্দের 'পিতৃত্বসার জামাতা । 

১৭ সুশশলকুমার দে-_বাংলা প্রবাদ [ ২য় সং ।১৩৫৯ সাল।]1 “সূক্তি মূক্তাবলী" 

। অংশে এই বিষয়ে আলোচনা করা হুইয়াছে। 

৪১ 



১৩০ রায়গন্ণাকর ভার তচল্দ্র 

৯৮ শিবপ্রসাদ ভষ্টাচার্য-ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ [ শারদীয়া গণবার্ত। ১৩৫৮ সাল। 
পৃঃ ১৩৯-৪১]। 
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[665]. 

চিন্তাহরণ চক্রবত্তঁ সম্পাঁদত বলরাম কাঁবশেখর বিরচিত কালিকামঙ্গলের 

ভূমিকা [পৃঃ 0৩০ ]1 বিশ্বকোষ [১৮ ভাগ ।১৩০৯ সাল ।পঃ ৬৫]। 

২০ বিদ্যাসূন্দর গ্রল্থাবলা [ প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদত । ১৯৫১ খীঃ]। 
২১ ইনি কি কাঁবর পৃন্ঠপোষক 2 

২২ বলরাম কবিশেখরকৃত কালিকামঙ্গলের ভূমিকা [পৃঃ 7৬০, 5/০ 11 দীনেশচন্দ্র 

ভট্টাচার্য রাঁচত প্রবন্ধ [বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ পান্রকা । ১৩৫০ সাল ]। বিশ্বকোষ- ১৩০৯ 

সাল ।১৮ ভাগ ।প ৬৫]-এ বলা হইয়াছে যে, কবীন্দ্র উপাধক মধুসূদনের কালিকা- 

মঙ্গলে পুরাণের আদর্শে দেবলীলা সাঁবস্তারে বার্ণত হইয়াছে এবং ইহাতে বিদ্যাস্ন্দরের 

কাহিনী সংক্ষেপে দেওয়া আছে। আমরা কিন্তু এরুপ কোন গ্রল্থ পাই নাই। কবিচন্দ্ের 

কালিকামঙ্গলের দুইখান খণ্ডিত পথ কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় প:থিশালায় আছে_নং 
&১৮৩ এবং ৬২৬১ [পৃঃ ৭-১১]। বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ পঠাথশালায় কবিচন্দ্রে 

পঠথ- নং ২৩৮৩ ]-র মাত্র একখানি পাতা আছে। 

২৩ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাঁদত ও বঙ্গীয় সাঁহত্য পাঁরষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 

'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' [ ১৩২৪ বঙ্গাব্দ ]1 

২৪ জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' নাটকে চোর-কবির প্রশান্ত আছে-_ষস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ 

কর্ণপূরো ময়রো। ভাসো হাসঃ কাবকুলগ্রুঃ কাঁলদাসো বিলাসঃ॥ হর্ষো হর্ষো হৃদয়- 

বসতিঃ পণ্ঠবাণস্থু বাণঃ। কৈষাং নৈষা কথয় কবিতা-কামিনী কৌতুকায়॥, এই চোরকাবি 

ঈবতল্ল ব্যাক্তি, বিহনান নহেন। 

২৫-২৬ বাঙ্গালা হরফে মাদ্রত খশ্ডিত একটি বিদ্যাসুন্দর কাব্গ্রন্থের | নাম--ণবদ্যা- 

সংল্দরচারতম্" শবষমোক্তিবোধিনী টীকা সমন্বিতা।] শেষে 'পাঠাঁববেক'-এ আদর্শের 
বিবরণীতে এইরুপ আছে--ইীতি কালদাস-কৃত 'বিদ্যাসুন্দরঃ সমাপ্টঃ, তি সন্দরেণ | 

1বরচিতং 'বিদ্যাবিলাপকাব্যং সমাপ্তম্?। 

২৭ পশ্ডিত দূর্গাশঙ্কর শাস্মী একটি চৌরপণ্টাশিকা-পণাথর শেষে এই গ্লোকা 

পাইয়াছেন--শ্রীমাদ্বিকমধীররাজকুমুদঃ চন্দ্প্রকাশকৃতঃ, ভূতং বেদযূগং চ চন্দ্রসাহতম- অথে 

গতে সংখ্য়া। এতে অব্দেগতেহাঁপ চৌর-কবিনা কাব্যং কৃতং সংগ্রহঃ শ্রীমৎ পাণ্ডিং 

ধীরসৎসৃধিকবিঃ শ্রীভট্রপঞ্সাননঃ॥” ইহা হইতে যে-তারখাঁট পাওয়া যায় তাহা. বির 
সংবৎ ১৪৪৫৬ -১৩৮৮ খুিঃ। [5. মে. 09013805058 09612270587 (20০08 

3046. 12000006102, 70. ৮.) ] 

২৮ ৯,4৯7 19050010611 5715605 02 9509005 [46950005 1 100091 

3899. 0০. 339]. 
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২৯ কক্ষাবন্ধং বিধদাঁত ন যে ফিমাপি ভজতে যজ্জুগুশ্সা-. 
স্পদত্বমূ। তেষাং মার্গে পারিচয়বশাদার্জতং যঃ সন্ভাপং শীথিলমকরোং 
সোমনাথং বিলোক্য।--[ বিক্ুমান্ষদেবচরিত (১৮। ৯৭ )]। 

৩০ “কাশ্মীরেভ্য বিনির্যাস্তং রাজ্যে কলশভূপতেঃ। বিদ্যাপাতং যং কর্ণঘটশ্চন্তে 
পর্মাডিভূপাতিঃ॥ প্রসর্পতঃ করাটভিঃ কর্ণাটকটকান্তরে। রাজ্জোহস্লে দদূশে তুঙ্গং যস্যেবাত- 

পবারণমূ | ত্যাগিণং হর্যদেবং স শ্রদ্ধা স্মকাববান্ধবম। খিহনণো বন্সনাং মেনে বিভুাতিং 
তাবতামাঁপ 1” রাজতরঙ্গিণী [0৭1৯০৫-৩৮)]। ক্লোকোক্ত 'পর্মাড়' বিশ্রমদেবেরই 
উপনাম। 

৩১ বিক্লমান্কদেবচারত [যোম্বাই সংস্কৃত 'সারজ দং ১৬।১৮৭৫ খুখঃ। 
08078 73810157 সম্পাদিত ]। 

৩২ গ্লোকাংশটি এই--পনিদ্রানমণশীলতদশো মদম-2/1 দশ হদয়ে কিমাঁপ 
ধবনাস্ত॥॥ (7). ভা. 5০1 সম্পাদিত চৌরসুরতপণ্তাশিকা।৩৬।]। 

৩৩ “71967 29, 0£ 00090, 200 00৮0 30 006 08055155086 £:9.010000 ৮1210) 

৪1188591১20 0০৪৮ ০005.0690. ৪ 98016 01000. ৮৮100 ও, 11065 020£186, 

91855 0০2000760 2500 0010061701)50 0 0$6, 05৮ ৮৮010 006 0062৮ 0৫ 006 5051618) 

199 1315 £000121706 ৮61999, 00660, 29 116 ৮725 160 0 6%:900000, 320. ৮71১301) 008 

1809%115 5৪ 1055 0£ 006 10৮6 39৮ 1890 10980. 16 25 1016017 101009016 0 

00676 23 100 17091501591 63006116006, 2৮ 211, 0 00956 111069, /10056 ৮7277210) 02 

19211085 9000011066015 06861061855 100 1106056. [0910)--015951091 5905101 

18060856700. 229]. 

৩৪ 5. বঘ. 190020821-0%120755255%6 [00208 2946. 200940- 

0010, 000. 2৬]. 

৩৫ 5. টব. 1059£879, ৫ 5. 10. 106-50500 0 5905৮00% 10022চ0ত, 

[0. 0. 7947, ৬০]. 1, 00. 367-68]. 

৩৬ (১) ভাপ্ডারকর ও1রয়েশ্টাল 'রিসাচ্চ” ইল্পাাঁটাটিউট, পনা-তে রাঁক্ষত পঃথ +₹- 

কে) নং ৪৩৬/১৮৮৪-৮৭ [ বিহন্ননকৃত 'চৌরপণ্ঠাঁশকা'। পত্র সংখ্যা ১৯। প্রতি পহ্ঠার 

২৪ অক্ষরযুক্ত ১০ পঞঙ্ক্তি ।মাপ ৮৪১৪৮ ।দেবনাগরী হরফ। লাঁপকাল ১৭০৩ 

শক - ১৭৮১ খুশঃ ।পণথর শেষে আতরিক্ত ৯০ট ক্পোক আছে।]। 

(খ) নং ৪৩৭/১৮৮৪-৮৭ [ বিহনকৃত 'চৌরপণ্চাশিকা'। পন্র সংখ্যা ২৪। প্রাত 

পক্ঠায় ৬০ অক্ষরযূক্ত ৮ পঙ্ক্ত। মাপ ৯৫৮৪$৮। দেবনাগরী হরফ। লিপকাল 

দেওয়া নাই।]। 

(গ) নং ১২৭/১৮৭৫-৭৬ াবহ্ানকৃত 'চৌরণীসুরতপণ্টাঁশিকা'। পনর সংখ্যা ১০। 

প্রাত পৃহ্ঠার ২১ অক্ষরযুক্ত ১১ পঙ্ক্তি। মাপ ৫টি * ৫4 শারদা হরফ। 'লাপকাল 

দেওয়া নাই তবে পঠাথ সংপ্রাচীন।]1 



১৩২ রায়গণাকর ভারতচন্দ্ 

৫২) ভেস্ট ওরিয়েন্টাল ১.১... লাইন্রেরশ, মাঘাজে রাক্ষিত পথ £-- 

(ক) আর ৯০২ [চোরকাঁবকৃত মিনি ।পন্রসংখ্যা ৮। প্রাত পঙ্ঠার 

১১-১৭ পঙ্ক্তি। মাপ ১৯৮১:৪%। তেলেগু হরফ | সম্পূর্ণ । ]1 

(খ) ডি ১১৯৭৫ [ চোরকাবকৃত পবহ্যনচরিতম্ূ: | পন্রসংখ্যা ৩৩ | প্রাত পৃষ্ঠায় ১৮ 

পঙ্ক্তি। মাপ ১২৮১৮৮। তেলেগু হরফ। সম্পূর্ণ। ]। 

' (গে) ডি ১১৯৭৬ [চোরকবিকৃত পবহননচারতম”। পন্রসংখ্যা তোলপন্র) ৮। প্রাত 

পৃচ্ঠায় ৮ পঞ্ডক্ত। মাপ ২০৮৫১ ১২। তেলেগু হরফ। সম্পূর্ণ।]। 

(ঘ) ভি ১১৯৭৯ [ ণবহননচারতম্+। পরসংখ্যা তোলপন্ন) ১৯। প্রাত পৃষ্ঠায় ৮ 

পঙ্-ক্তি। মাপ ১৬৮১৮ ১৪। তেলেগু হরফ। সম্পূর্ণ।]1। 

ডেড ১১৯৮০ [ শবহননচারতমূ?। পর্রসংখ্যা তোলপন্ল) ১৪। প্রাত পৃজ্ঠায় ৯ 
পঙ্ক্তি। মাপ ১৪৫৮ *১্। সম্পূর্ণ। ]1 

€৩) কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় সংস্কৃত প:থিশালায় রক্ষিত পথ £-- 

(ক) নং ৪১৭ [িহমনকৃত পবহননকাব্য | পন্রসংখ্যা ১-৫ মাপ ১৫৮৮৩ । 

খাঁণ্ডত। ]। 

(খ) নং ৮২০ [বিহননকৃত শবহন্রনকাব্য' | পন্রসংখ্যা ৩-৮ ।মাপ ১৪৯ ৩৪৮ । 
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৩৭ সুকুমার সেন-_বাঙ্গালা সাহিত্যের হীতহাস [২য় সং।১ম খন্ড ।পঃ৮২৮]। 

৩৮ এই কাহিনীটির উল্লেখ রহস্যসন্দর্ভশ্ ৯ম পর্র্ব। সংবং ১৯২০। ১১ খন্ড। 

পৃঃ ১৭৩-৭৭ ]-এ পাওয়া যায়। 

৩৯ বোম্বাইয়ের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশিত [১৮৩৮ শক] হিন্দী- 

ভাষাতে লেখা টাকা সাহত বিদ্যাস্ন্দর প্ীন্তকার কাঁহনী-অংশে রাজকন্যার অনূর্প 

আত্মনিধন-চেম্টার উল্লেখ আছে। [[চিস্তাহরণ চন্রবত্তাঁ সম্পাদত বলরাম কবিশেখরের 

কালিকামঙ্গলের ভূমিকা দুষ্টব্য ]। 

8০ নন্দলাল দত্ত সম্পাদিত 'কবিরঞ্জনের কাবাসংগ্রহ'-[ বটতলা হইতে ১৭৮৪ শক - 

১৮৬২ খাশন্টাব্দে মদ্রুত ও প্রকাশিত এ-এর ভূমিকায় বিদ্যাস্ন্দর কাহনীর উল্লেখ আছে 

বালয়া জানা যায় কিন্তু বিশেষভাবে ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। কারণ সম্পাদক স্বস্ং 

মূল সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রল্থাট দেখেন নাই। নন্দকুমার কাবরত্বের নিকট হইতে কাহনীটি 
শূ্শনয়াছিলেন মাত। 

৪১ 5. টি. 15000901857062%1212762585 [7001085 1946. 10010000- 

1301, 00, ৮]. 

৪২ মুনি শ্রী জিন বিজয়জশ সম্পাদত 'প্রবন্ধকোষ' [ ১৯৩৫ খঃ। পৃঃ ৬৪-৬৬ ]। 

৪৩ 517 5017 40101077176 02122025182. ঠা 00940 240৮6- 

[877)677ট, 85081250200 005 95055 [5৪0 55815 10600 20056 6 

০০. (5 11000 0200) 10000, 1896] 
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মদীয় ইংরেজণ প্রবন্ধ 5 00577) 8270010+8 19091850504 09412%0952726.” 

। 01099122 ০০011585 115255806. ০. 1, ১ 1, 1957, 00. 25], 

চৌরপণ্ঠাশিকা একদা রবীন্দ্রনাথের কাবিচিন্তকেও দোলা 'িয়াছিল--'শুধু দূর 
সেকালের বাহ এক শোক, জপ এক নাম। কে'দে কেদে বিশ্বে তব পণ্চাশাঁট ক্লোক ফিরে 

আবশ্রাম।' [ভারতাঁ।ভাদ্র, ১৩০৬ সাল। পঃ ৩৮৫-৮৭ ]1 

৪98 গণপতিকৃত টীকার তার ১৮২২ সংবৎ_'ইতি শ্রীসমন্তাবদ্যারাবন্দমার্তপ্ড- 
খণ্ডিতাবদ্যাঁসসব্বীবপক্ষসমোপকারসংবুন্টীকৃতশন্রেবাক্মণসমূহসূরিরামোপাধ্যার়সূনূনা গণ- 

পাঁতনা রাঁচতা 'বিলাসিজনচিস্তকৈরবচন্দ্রিকা চোরপণ্ঠাশিকায়াঃ টীকা সম্পূর্ণা। সংবং 

১৮২২7। 

৪৫ সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মৃত্যুদশ্ড-প্রাপ্ত নায়ক মশানে এই গ্লোকগ্ল সব্বসমক্ষে 

পাঠ করিয়াছে। 

৪৬ গ্রন্থথানি 'বাবিধ বর্ণতঢ্য চিন্ন সম্বলিত। 

৪৭ ভূঁমিকাটির তাঁরখ 'লণ্ডন ।৯ই এপ্রল ১৮৯৬ খুশঃ। 

৪৮ এই বররচির গ্রল্কর্তত্ব সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ বর্তমান। এই বরর্ঢাচ মহারাজ 
বিচ্মাঁদত্যের নবরত্সভার অন্যতম রয় বররুচি কিংবা কাত্যায়ন-বররুচি অথবা 'বাররূচং 

কাব্যম্* প্রণেতা বররুচি তাহা চ্ছির করা সুকঠিন। [দ্রষ্টব্যঃ ঠিস্তাহরণ চক্রবত্তর্শ সম্পাঁদত 

বলরাম কাঁবশেখরের কালিকামঙ্গলের 'মুখবন্ধ'-এ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্মীর উক্তি। 

পৃও 1/০-% 1 আবার অনেকে মনে করেন যে, “সংস্কৃত বদ্যাসুন্দর কাব্য কোন বাঙাল 

কবিরই রচনা। গ্রল্থকারের নাম হয়তো বররূচি ছিল, না থাকলেও তিনি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব 

সম্পাদন করিবার জন্য উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন।” [বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষং প্রকাশিত 
ভারতচন্দ্র-গ্রল্থাবলশ। ২য় সং। ১৩৫৬ সাল। প্ঃ ১২7। পণ্ডিত রামগাঁত ন্যায়রত্ব একজন 

আধৃনক বঙ্গদেশীয় কাবর বিরচিত" দ্বাদশ সর্গে 'বভক্ত “সুন্দর কাব্য-এর নাম করিয়াছেন 

[বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব । পঃ ১৫৬ ]1 

৪১৯ পিছনে শবজ্ঞাপন'-এ এই তাঁরখাঁট দেওয়া আছে--২রা জৈষ্ঠ, ১২৭৯ সাল। এই 

পৃস্তকাঁটর উল্লেখ রামদাস সেন তীয় বররুচি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে কারয়াছেন। [দ্রষ্টব্যঃ বঙ্গ- 

দর্শন । ১২৭১৯ সাল ।পঃ ৪৭৩ ]। 

৫০ ডাঃ সুকুমার সেনের নিকট এই গ্রল্থাট পাইয়াছি কিন্তু প্রথম পাতাটি না থাকাতে 

সম্পাদনা ও রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু জানিতে পাঁর নাই। তবে মুদ্রণ ও গ্রন্থের অবস্থা 

দেখিয়া বালিতে পারা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে ইহা ৭০-৮০ বৎসরের পুরাতন হইবে। 
&১ “আরোগ্যমান্প্যমবিপ্রবাসঃ স্বপ্রত্যয়া বাত্তরভশীতিবাসঃ। সন্ভিমনিষ্যৈঃ সহ 

সংপ্রবাসো দয়া চ ভূতেষূ দিনং ননাস্ত॥” “ব্যৎপন্নব্যাদ্ধ অমূনা 'বাধদার্শতেন মার্গেণ 

দোষগণয়োর্বশবর্তনখীভঃ। বাঁগ্ভঃ কৃতাভিসরণো মাঁদরেক্ষণাঁভর্ধন্যো যুবেব রমতে লভতে চ 

কীর্ততম্য॥৮ 



১৩৪ রায়গুণাকর ভারতচল্দু 

৫২ ট্রঁকাকার 'চোরকাঁব' অর্থে সূন্দরকে বুবিয়াছেন। 

৫৩ এই প্াথাট শ্রীষূক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মির মহাশয়ের নিকট রাক্ষিত আছে। তান 

ইহা ১৯১৮ খুত্টান্দে তাঁহার জনৈক সূবন্ধ ৯০ বংসর বয়স্ক আত্মীয়ের নিকট প্রাপ্ত 

হন। উক্ত আত্মীয়াট আবার বাড়ী মেরামতের সময় প্রায় ৪০1৫০ বংসর পূর্বে এক 

ঠিকাদারের কাছ হইতে পীথাঁট প্রথম পাইয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় এই পাথর উপর 

এক প্রবন্ধ রটিক়্াছিলেন। [7075 1008-198 5205101৮ ড109900025, (07505 98০0৫ 

(0:161059] 0০010161761)06 ০1008, 922,100. 225-20)], 

&৪ পধাথাটির বিবরণ $--হরিদ্রাবর্ণের তুলট কাগজের প্রথম পাতা ব্যতীত উভয় পৃচ্ঠে 

লেখা । মোট পন্রসংখ্যা ২৩ [উভয় পৃচ্ঠা ধারলে ২৩ * ২)-১-৪৫ পৃঙ্ঠা]। মাপ-- 

১৬৪ ৮ ৫৪৮ [প্রান্ত _ ১.৩ ৮ ৯.৬; লেখা - ১৩২ ৮ ৩])  প্রাতি পল্লে ১০টি কাঁরয়া 

পঙ্এক্ত, শ্লোকসংখ্যা ১-১০। পধাথাটর প্রান্তে পবদ্যাসুন্দরোপাখ্যানমূ” এবং পুষ্পিকাতে 

শবদ্যাসূন্দরপ্রসঙ্গকাব্যম [ইতি সমস্তমহশমন্ডলাধপ-মহারাজবিক্রমাদিত্যনিদেশলন্ধ শ্রীমল্মহা- 

পাঁণ্ডতবরর্যাচাবরচিতং 'বদ্যাস্ন্দরপ্রসঙ্গকাব্যং সমাধুম ] লেখা আছে। পধাথাঁট মাদ্রত হয় 
নাই, মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে ব্যবহার কাঁরতে পাইয়াছ। 

৫৫ যয় [বাঙ্গালা], য়-ষ [উচ্চারণ জ-এর মত], ডল্ড়, ঢশ্ড়, 'দ্িঃ-দ্ি 

(দুই অর্থে), ইত্যাদি [ চন্র-পারচয়'-অংশ দ্রষ্টব্য ]। 

৫৬ অনুরূপ একটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নাম 'শ্রীবহনণপণ্াশপ্রত্যুন্তরং 
নরেল্দ্ুতনয়াসংজল্পিতং কাব্যম্. রচয়িতা শ্ত্রীভূবরকবীশ্বর'। [দ্ুষ্টব্য 8 5. ঘি. 75000201/81 

-০9%/767025886 (000129১7946), 0. 35-38]1. 

৫৭ সাহ্সাঙ্কের নাম অবশ্য মহেশ্বর-রচিত "সাহসাঙ্কচারত' (১১১১ খু) পারমল 

ওরফে পদ্মগপ্ত রচিত 'নব সাহসাগ্কচারত'- ১০১০ খ:ীঃ। বোম্বাই সংস্কৃত গ্রন্থমালা নং 

৫৩, পাণ্ডত বামন শাস্তণ ইসলামপূরকর সম্পাঁদত ০১৮৯৫ খুশঃ)1-এ পাওয়া যায় কিন্তু 

ইনিই শবকুমাদিত্য কি না, এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না। 

৫৮ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত “আনন্দলহরণ' গ্রন্থের উল্লেখ পাই বটে কিন্তু বিদ্যাসন্দর 

জাতীয় কোন গ্রল্থ শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত নাই। 

&৯ এই পশথতেও পণ্চতল্লকথামুখমের 'উদয়াঁতি যাঁদ ভানু-_ইত্যাঁদ' ক্লোকটি গৃহাঁত 

হইয়াছে [ক্লোক ৫২৬ ]। 

৬০ এই নামগ্লর সাঁহত কাশশনাথ রাঁচত পবদ্যাবিলাপ' গ্রন্থের পান্রপা্রীর নাম- 

গুলির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 
৬৯ এ কি বাঙ্গালাদেশের ষন্তী পূজা? 

৬২ বিদ্যাসুন্দরের বিচারে 'গোমধ্যমধ্যে--, স্বযোনিভক্ষ্যধবজসন্ভবানাং--,, গ্লোক 

দুইটি পাওয়া যার ভারতচন্দ্রের কাব্যে। আলোচ্য পথতে আরও দুইটি ময়্র-সম্বন্ধীয় শ্লোক 

আছে---“পন্বজাগ্রিয়শ্চন্রধরং ন হাস্ত পঞ্টাস্য নামা স্বয়মেকবক্ত2ঃ। যড়াস্যধারী ন চ কার্তিকেয়ো 



17 এবং চৌরপণ্তাশং কাব্য ১৩৬. 

ঘনারবৈ খেলতি গোব্রমৌলো। "লন্ধাভূদ্ধনবল্পরী পুলফিতন্তম্বাকদন্বাবলশ হন্্মযালণ 
হারনীলর্ িলসল্জম্বালজম্বালকাঃ। ভেকঃ ফেফমবাপ্য বর্ধপয়সাং সম্ভূর় ভূয়ন্তরাং পশ্য 
প্রাবৃষি সৌচ্কতিধনি সুখালন্কারমভ্যস্যতে 1” [ক্লোক ২২৫, ২২৭]। 

৬৩ অনুরূপ গ্পোক শবদ্যাস্ন্দরচারতম- গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

৬৪ চোরধরার এই বিবৃতি একমান্র ভারতচন্দ্র ব্যতশত কৃফরাম, কঙ্ক, বলরাম চক্রবস্তণণঁ, 

গোবিন্দ দাস, রামপ্রসাদ, কবীন্দ্র চক্রবত্তর্ঁ এবং কাশীনাথ--সকলের রচনাতেই পাওয়া যায়। 

৬৫ তুলন”য়, ভবানন্দের 'দল্লী যাল্লাকালে শৃভাঁচহুদর্শন। 

৬৬ সুন্দরের সরোবর তীরে বিশ্রামের কথা রামপ্রসাদের কাব্যে পাওয়া যায়। 

৬৭ ভারতচন্দ্রের কাব্যে গৃহীত 'বসুদং বসূধালোকে-_ইত্যাঁদ' গ্লোকটি ইহার পরে 
আছে। 

৬৮ তুলনীয় বাঙ্গালা প্রবাদ_-“মুখে এখনো দুধের গন্ধ যায় 'নি'। 

৬৯ শব্দাট সম্বোধন পদে শবদ্যে' হওয়াই উচিত। 

৭০ পথতে 'সামিভুক্ত' পদটি আছে। মনে হয় ইহা 'লাপিকর-প্রমাদ। 
৭১ দীনেশ চন্দ্র সেন_ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [ ৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩১৪-১৭ ]1 

'্রাদবনাথ রায়-_বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ পান্রকা [৫৩ বর্ষ। ৩-৪ সংখ্যা]। বঙ্গত্রী [৭ম 
ও ৮ম বর্ষ ]। 

0২ 10110691) 20. 61)--17156015 0£ 136778911 [20287059869 2100. 14550015 

[0. 6547. 
দীনেশচন্দ্র সেন_ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৬ভ্ঠ সং। পৃঃ ৪৯১]। আশুতোষ ভ্রাচার্বা-_ 
বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের হীতহাস। [১ম সং।পত ৪৮৭]। 

2৩ 4১101)980910£108] 501৮95 01 1195 011078,015. [৬০]. 1, 190. 172-7791. 

০98 5. ঘি. 10958005200 5. 20. 106-13196075 01 58105101৮ 142662075 

[0 0. 2947, 0. 369, £০০0% 1005]. 

৭৫ উপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ী-ীবদ্যাসূন্দর কাব্যের মূল। [বসুমতা। ৩০ বর্ষ। 

১ম খণ্ড । ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১৩৫৮। পৃঃ ৪৭৬-৭৭]। 

৭৬ নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্যের “মীক্তবাদ গ্রন্ধেও 'ভবৎকৃতে খজনমঞ্জলাক্ষি-_ 
[4১116], 00. 116] ইত্যাঁদ গ্লোকের উদ্ধাত আছে। 

৭৭ 7089১01]. [৬০1. ৬1. ২০. 546]. 

৭৮ কর্পরমঞ্জরশী [জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদত। কাঁলকাতা ১৯৩৭ খুবঃ। 

পৃঃ ১৯০৩, ১০৯]। 

৭৯ 731001289610--71)6 47৮ 0£ 906211106 0 [3000 চ1010010, [4100617090 

0০922081] ০0৫ 00711990102)5, ০1. 44, 00. 93-553, 393-2291. 

(01010091787570 00090552109--7005 ঠত৮ 0 96981208 ঠ0:89:58511  01010:6, 

[9190102, 1315156, 70912192002 1950. ৬০1, [, 00. 230-32]1. 

৮০ ণচোরচন্রবন্তর্শ পাঁচালশ, [পশুপতি কাশীশ্বর দেব বিরচিত, গোলাম মওলা 

1সাঁ্দকণ সংশোধিত ও হাবাবি প্রেস হইতে প্রকাশিত ]। চোরচক্রুবত্তাঁ কাহিনীর উল্লেখ 



১৩৬ . বায়গখাকর ভারতচন্দু 

পৃথবীচচ্দের গৌরীমঙ্গল- ৫৬ পাঁরচ্ছেদ ]-এ আছে। [দুষ্টব্যঃ বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরধং 
প্িকা। ৪৫ ভাগ। পৃ ২১৫-২১ ) 'অলকা' [ আযাঢ়, ১৩৪৬ সাল।পঃ ৩৬৪-৬৬ ]। 

৮১ কালিদাস রায়--প্রাচীঁন বঙ্গ সাহিত্য [ছিতীয়াংশ। ৩।৪ খণ্ড। ১৩৫৭ সাল। 
পঙঃ ২৫৪ ]। 

৮২ নগেন্দ্ুনাথ বসু--বিশ্বকোষ [১৩০৯ সাল। ১৩শ খণ্ড। পৃঃ ৩৩৬, পাদটীকা ]। 

৮৩ গৌরদাস বৈরাগী কৃত ভারতচন্দ্ের বিদ্যাসুন্দরের ইংরেজ অনুবাদ গ্রন্থের 

ভুমিকা [পঃ ৩]। 
৮৪-৮৫ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং।১ম খণন্ড।পঃ 

৮২৪]। বিদ্যাসূন্দর তত্ব [জনসেবক। শারদীয়া সং। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ১১৭]। 

৮৬ ভারতচন্দের গ্রল্থাবলণী [দেবেন্দ্র বিজয় বসু সম্পাঁদত। বঙ্গবাসী সংস্করণ। 

১২৯৩ বঙ্গাব্দ।]। 'ভারতচন্দ্রের কাব্যে দার্শীনক পটভূঁমিকা' দ্ুষ্টব্য। 
৮৭ ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার পূর্্বমত--মূল উপাখ্যানে দেবতার সম্পর্ক ছিল না। 

পরবন্তাঁকালে সুন্দরকে দেবীর ভক্ত উপাসক বা বরপন্র দাঁড় করাইয়া ধর্মের ছাপ 'দিয়া 

কাহন'কে সাধারণ গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে।' [বাঙ্গালা সাহত্যের কথা। ৪র্থ সং। ৩২] 
সংশোধন করিয়াছেন শবদ্যাসূন্দর তত্ব" নামক প্রবন্ধে [শারদীয় জনসেবক। ১৩৫৯ সাল। 

পৃঃ ১১৭ ]। 
৮৮ সুকুমার সেন-বাংলা সাহত্যে 'হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সন্রপাত 

[বিশ্বভারতী পন্িকা। ৭ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। পৃঃ ১২৮-৪৪]। 
৮৯ হরিমোহন সেনগপ্ত__ভারতচন্দ্র রায় [ বিবিধার্থসংগ্রহ। জোম্ঠ ১৭৭৬ শকাব্দ 

(৮১৭১৯ খ:বঃ)। পৃঃ ৬৪]। 

৯০ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [দে ব্রাদার্স (বটতলা) কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৮ 
বঙ্গাব্দ -১৯১৩ খুটঃ। চোরপণ্টাশতের মুখবন্ধ। পৃঃ ৪৯৯]। 

৯১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' [বঙ্গবাসী প্রকাশিত। 
১৩১১ বঙ্গাব্দ ] গ্রন্থে নন্দকুমার কবিরত্নের উপাধি পাওয়া যায় 'ভট্টাচার্যা' | উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত 
কাব্যাংশেও পদ্ধজ নন্দকুমার' পাঁরচয় পাওয়া যায় [প্ ২৩৮ দুষ্টব্য]। 

৯২ "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ৩য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮২]-তে উদ্ধৃত। 

১৩ সজননকান্ত দাস ও ব্লজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাঁদত ও বঙ্গীয় সাহত্য পারষং 

কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতনন্্-গ্রল্থাবলী” [ ২য় সং। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ। পঃ ১৬ দ্রম্টব্য। “আসলে 
চোৌরপণ্ঠাশতের অনুবাদ আদৌ ভারতচন্দ্রের নয়। ইহা নন্দকুমার নামক এক অপেক্ষাকৃত 

অর্থ্ধাচীন কাঁবর রচনা ।” ]1 

১৪ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস [ ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৩৯] 

৯৫৬ 'শুকবিলাস' | হরিদাস শেঠ প্রকাশিত সংস্করণ। ১২৯১ সাল। পৃঃ ১১৪] 
দুষ্টব্য। 



- 
॥ ৮ ॥ রসমঞ্রী ও ভীরতচ 

রসমঞ্জরী নায় প্রকারভেদ ও তৎসম্পকাঁয় 'বাবধ বিষয়াত্মক 

অলঙ্কার গ্রল্থ। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র উক্ত রসমঞ্জরী 'রাছীয় কেশরা গ্রামণ, 

শাশ্ডিল্য শদদ্ধাচার, কাঁলকালে কৃষ-অবতার” মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে রচনা 

কারয়াছিলেন। আদৌ সংস্কৃত “রসমঞ্জরী'£ ১] মহামহোপাধ্যায় ভানুদত্ত 

মিশ্র বিরচিত। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীর মঙ্গলাচরণে ভানুদত্তের আনুগত্য ও 

প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন-_ 

রসমঞ্জরণীর রস, ভাষায় কারিতে বশ, দিনা টির ই 

সেই আজ্ঞা অন_সারি, গ্রল্থারস্তে ভয় কাঁর, ছল ধরে পাছে খল জন। 

রাঁসক পাঁণ্ডত যত, যাঁদ দেখ দুষ্ট মত, সার দিবা এই 'নবেদন॥ 

কবি মঞ্জলাচরণে স্বীয় বংশ-কথা ও আশ্রয়দাতা কৃষণচন্দ্রের উল্লেখ 

কাঁরয়াছেন। 'ভূঁরশিট রাজ্যবাসী' প্রখ্যাত প্রতাপনারায়ণের বংশধর 'নানা 

কাব্য আভলাষ+' ভারতচন্ড্রের পিতৃরাজ্য রাজবল্লভের সহায়তায় বদ্ধমানেশ 

কীর্তিচন্দ্র আঁধকার করিলো ২: উদ্বাস্তু কাবকে আশ্রয় দেন মহারাজ কৃষচন্দ্র। 

তাঁহারই আদেশে কবির গ্রল্থপ্রণয়ন। রসমঞ্জরীতে কোন কালজ্ঞাপক শ্লোক 

নিশ্চিত করিয়া যুক্ত করা নাই। তবে লক্ষণীয় যে, কোন ভিতায় কাবির 

গুণাকর' উপাধি যুক্ত হয় নাই। ১৭৪৯ খ:নম্টাব্দের একটি সনন্দো ৩) 

এই উপাঁধির উল্লেখ আছে। সুতরাং অনুমান করা যায়, রসমঞ্জরী ইহার 

পূর্বেকার রচনা । মঙ্গলাচরণের একটি শ্লোকে আছে-ীসন্ধ; আগ্ন রাহ মুখে, 

শশী বাঁপ দেয় সুখে, যার যশে হয়ে আভমানী?। ইহা হইতে ১১৪৭ 
সাল- ১৭৪০ খান্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহাই কি রসমঞ্জরীর রচনাকাল ? 

মহামহোপাধ্যায় ভানুদত্ত ৪] বিরচিত 'রসমঞ্জরী' একখান স্নাবখ্যাত 

গ্রন্থ। এই জাতণয় অপরাপর অলঙ্কারগ্রল্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

বদ্ধ ভট্রের 'শঙ্গীরাতিলক' ৫], বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাঁহত্য-দর্পণ'! ৬] 

[তৃতীয় পারচ্ছেদ | ও 'ভক্তমাল' গ্রল্থ-[ রস পাঁরচ্ছেদ 1-এ সমান বিষয় বার্ণত 
আছে। 'হন্দী সাঁহত্যে এই জাতীয় গ্রল্থ 'নায়ককা ভেদ" [৭] নামে প্রীসদ্ধ। 



১৩৮ রায়গযণাকর ভারতচন্দ্ু 

ভারতচন্দ্র তদীয় রসমঞ্জরীর আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ভানুদত্তের 

গ্রন্থ হইতে কিন্তু এই রসমঞ্জরা ভানদদত্তের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ নহে। হুবহু 

বঙ্গানুবাদ কারয়াছেন সতাইশচন্দ্র রায়! ৮)। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীর বিষয়বন্ধ 

ভানুদত্তের গ্রন্থ ব্যতীত অপরাপর বহ: গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ কাঁরয়াছেন, তন্মধ্যে 

উল্লেখষোগ্য- জয়দেবের 'রাতিমঞ্জরী”  ৯?, বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহত্যদর্পণ' 

বাস্যায়নের কামসূত্র? ১৯০7, শ্রীরুপ গোস্বামীর উিজ্জবলনীলমাঁণ'[ ১১, 

জ্যোতিরীশ্বর- কাবশেখরাচার্ষ্যের 'পণ্টসায়ক'! ১২] এবং কল্যাণমল্লের 'অনঙ্গ- 

রঙ্গ'! ১৩]। ভারতচন্দ্র অনেক স্থল-[ যথা-স্বীয়া নায়কা £ নয়ন অমৃত 

নদী- ইত্যাঁদ'। স্বকীয়া নবোঢ়াঃ 'হস্তেতে ধাঁরয়া শয্যায় আনিয়া ইত্যাঁদ" 

(গ্রল্থাবলা, ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৬৬৭, ৬৬৮)]-এ ভানুদত্তের অনুসরণ এবং 

বহস্থলে মম্্মানূবাদ করিয়াছেন। ভারতনন্দ্র উাল্লাখিত গ্রল্থগুি হইতে বহু 

রসমঞ্জরী অলঙ্কার শাস্মের একাঁট আভনব গ্রন্থ হইয়াছে। তবে ভারতচন্দ্ 

বহশঃ 'অলমতি বিস্তারেণ' বলিয়া বর্ণিতব্য বিষয় যথাসম্ভব হুস্ব কারয়া পুথি 

সারিয়াছেন-_প্রত্যেক বার্ণতে হয় কবিতা বিস্তর। অনুভবে বুঝে লবে নাগর? 
নাগর ॥' রসমঞ্জরীর গাঁতিকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সাহত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার 

কারয়াছেন! ১৪]। ভাননদত্ত ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় নিম্নোদ্ধাতটি লক্ষণীয়-_ 

“উভয় কাব্য বিশেষরূপে আলোচনা করিলে ভানদত্তের অপূর্্ব ব্যঞ্জনা- 

পূর্ণ রস-বৈচিন্ত্যের সাহত ভারতচন্দ্রের সুমধূর ব্রিপদী ও চৌপদীগ্ীলর 

রস-গান্তীষহিশন লালিত্য যে কোনরূপেই তুলনীয় নহে, ইহা সহদয় পাঠক 

অস্বীকার করিতে পারবেন না। ভানুদত্ত প্রোষিতভর্তৃকা প্রভৃতি অষ্ট- 

নায়িকার প্রত্যেকের মুুদ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা, পরকণয়া ও গাঁণিকাভেদে স্বতন্দ 

উদাহরণ 'দিয়াছেন ; সে স্থলে ভারতচন্দ্র প্রোষিতভর্তৃকা ইত্যাদির মনদ্ধা 

প্রভৃতি নায়িকা নাব্বশেষে কেবল একট কাঁরয়া উদাহ'রণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত 

হইয়াছেন এবং সংক্কৃত রসমঞ্জরীর 'বিচারাতঝক আঁধকাংশ হ্থলই বাহুল্যভয়ে 

পারত্যাগ কারয়াছেন। ইহার ফলে যাঁদও রচনামাধূষ প্রভৃতি ভারত- 
চন্দ্রের কতিপয় স্বাভাবকগণে তাঁহার কাব্য বাঙ্গালী পাঠকবর্গের নিকট 
আদরণীয় হইয়া থাকুক কিন্তু তাহা পাঠ কাঁরয়া রসশাদ্দে বিশেষ আঁভজ্ঞতা 
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লাভ করার সভাবনা নাই, এরুপ বাললে বোধ হয় অসঙ্গত 
হইবে না ১৫11৮ 

যাহাই হউক, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী রসশাস্রাঁজজ্ঞাস্ ব্যাক্তর পক্ষে 

অন্ততঃ প্রবোৌশকা-্রল্থের কাজ কারবে। অতঃপর রায়গুণাকর ভারতনন্দ্র-কৃত 

রসমঞ্জরীর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ কাঁরয়া উহার মূল উপাদানগ্ুলি যে-সকল গ্রন্থ 

হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই নিদ্ধারণ কারবার চেষ্টা করা যাইতেছে । 
ভারতনন্দ্র নায়কনায়িকা-প্রকরণ, শঙ্গারনির্পণ, স্বীপুর্ষজাতিনির্ণয় প্রভীত 

বিষয়ের সংজ্ঞাঁবধানে ভানুদত্ত এবং পূ্্ব-কাঁথত গ্রল্থগুলর অনুসরণ কাঁরয়া- 

ছেন। ব্যাখ্যা ও দষ্টান্ত কবির নিজস্ব। অনেক স্থলে কাব ভানুদত্তকে 

পরিবজ্জন করিয়াছেন, আবার অনেক স্থলে পাঁরবদ্ধনও করিয়াছেন। 

[ক] নায়িকাপ্রকরণ £ 

নায়িকাপ্রকরণের প্রারস্তে ভারতচন্দ্র নববিধ রসের উল্লেখ কাঁরয়া 

শূঙ্গাররসের সারত্ব প্রাতপাদন করিয়াছেন। অতঃপর আদ্যরসাধার নায়কা 

বর্ণনা করিয়াছেন। তালিকা পরবন্তরঁ পৃচ্ঠায় দ্ুন্টব্য। 

রস [১৬] 

বা আদ্যরস 

তাবান্নর্প্যতে। সা চ 'ভ্রাবধা স্বীয়া, পরকীয়া সামান্যবানতা চোতি। 

তত্র স্বামন্যেবানুরক্তা স্বীয়া। ন চ পাঁরণীতায়াং পরগামিন্যামতিব্যাপ্তিঃ। 

অন্র পাঁতব্রতায়া এব লক্ষ্যত্বাং। তস্যাশ্চ পরগামির্তয়া পরকীয়াত্বমাঁপ 

সমায়াত। অস্যাশ্েন্টা ভর্তঃ শহশ্রুবা, শীলসংরক্ষণমার্জবং, ক্ষমা চোত। 
যথা- গতাগতকুতৃহলং নয়নয়োরপাঙ্গবাধিস্মিতং কুলনতত্রুবামধর এব বিশ্রা- 

ম্যাত। বচঃ প্রিয়তম্রুতেরাঁতাঁথরেব কোপক্রমঃ কদাচিদাপ চেততদা মনাঁস 

কেবলং মজ্জাতা। স্বীয়া[১৭] তু ন্রিবিধা- মুদ্ধা; ১৮], মধ্যমা ১৯, 

প্রগল্ভা চোঁতি। তন্রাঙ্কাঁরতযৌবনা মুগ্ধা। সা চ জ্ঞাতযৌবনাজ্ঞাত- 

যৌবনা চ। সৈব ক্লুমশো লজ্জাভয়পরাধীনরাতির্নবোঢ়া। সৈব ভ্রমশঃ 
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সপ্রশ্রয়া বিশ্রন্ধনবোঢ়া। অস্যাশ্চে্টা ক্য়াহ্য়ামনোহরা কোপে মার্দবং 

নবভূষণে সমধহা চোত। নবোচ়া যা হস্তে ধৃতাঁপি শয়নে বানিবোশ- 
তাঁপ ক্লোড়ে কৃতাপি ঘততে বাহরেব গন্ভুম। জাননমহে নববধূরথ তস্য 

বশ্যা যঃ পারতং "স্থিরায়তুং ক্ষমতে করেণ॥ সমানলজ্জামদনা মধ্যা। এধৈবা- 

তপ্রশ্রয়াদতাবিশ্রন্ধনবোঢ়া॥ অস্যাশ্চেস্টা সাগাস প্রেয়াঁস ধৈর্য বক্লোক্তি- 

রধৈধষ্যে পরুষবাক্ ৮ রসমঞ্জরী (পৃঃ ১১-১৭, ২৭, ৩১) 

নায়কাপ্রকরণে ভারতনন্দ্র প্রথমে নায়কাগগণকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন 

_স্বীয়া, পরকীয়া ও সামান্যবানতা। এই নট ভাগের পুনরায় প্রত্যেকাটিকে 

[নাট কারিয়া বিভাগ করা হইয়াছে-_তনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ, । 

ভানুদত্ত কেবল “বায়া' নায়কাগীলকে মনদ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা, এই তিনভাগে 

ভাগ করিয়াছেন। 'পরকণয়া” ও “সামান্যবনিতা' নায়িকাগুঁলকে এইরূপে ভাগ 

করেন নাই। ভানদদত্ত 'নবোঢ়া, নাঁয়কাকে দুইভাগ কাঁরয়াছেন_ীবশ্রন্ধা, ও 

'আতিবিশ্রন্ধা। ভারতচন্দ্র নবোঢ়াকে স্বকীয়া, “পরকীয়া” 'দামান্যা ও 

শবশ্রন্ধা, এই চাঁরভাগে ভাগ কাঁরয়াছেন। সমানলজ্জামদনা নায়কা 'মধ্যমা' 

নায়কা। প্রগল্্ভাঁদ নায়কা বর্ণনায় ভানুদত্তে পাইতোছ-_ 

“পাঁতমান্রীবযয়ককেলিকলাপকোবিদা প্রগল্ভা২০1। বেশ্যায়াং 

কুলটায়াং পাতিমান্নাবিষয়ত্বাভাবান্ন ত্রাতব্যাপ্তঃ। অস্যাশ্েম্টা রাঁতপ্রীতি- 

রানন্দাং সম্মোহঃ। মধ্যাপ্রগল্ভে প্রত্যেকং মানাবস্থায়াং তরিবধে ২১]। 

ধারা, অধীরা, ধীরাধীরা চোঁতি। ব্যঙ্গ্যকোপপ্রকাশা ধারা। অব্ঙ্গ্যকোপ- 

প্রকাশা অধীরা। বাঙ্গ্যাব্ঙ্গ্কোপপ্রকাশা ধাঁরাধীরা। ইয়াংস্ু বিশেষঃ। 

মধ্যাধণরায়াঃ কোপস্য গণর্বযঞ্জিকা। অধারায়াঃ পরুষবাক্। ধারাধীরায়াশ্চ 

বচনরাদতে কোপস্য প্রকাশকে। প্রৌঢাধীরায়াস্তু রতৌদাস্যম্। অধারারা- 

স্তজ্জনতাড়নাদি। ধারাধীরায়া রতৌদাস্যং তজ্জনতাড়নাঁদ চ কোপস্য 

প্রকাশকম। ধারাদিভেদাঃ স্বায়ায়া এব ন তু পরকীয়ায়া হীত প্রাচীন- 

1লখনমাজ্ঞামাতম। ধারত্বমধীরত্বং তদনভয়ং বা মানানয়তং পরকী য়ারাং 

মানশ্চেত্তদা তাসামপ্যাবশ্যকত্বাং। মানশ্চ স্বকীয়ায়া এব ন পরকীয়ায়া 

ইতি বক্জুমশক্যত্বাং। এতে চ ধীরাদিষড়তেদা 'ছবধাঃ। জ্যেষ্ঠা কানস্ঠা 

চ। ধশরা জোম্ঠা কনিষ্ঠা চ। অধশরা জোম্ঠা কনিষ্ঠা চ। ধাঁরাধীরা 



১৪২ . রাযগ্যখাকর ভারতচন্দ্ 

জ্যেম্ভঠা কনিত্ঠা চ। পরিণতত্বে সতি ভত্ত্রধিকয্লেহা জ্োষ্ঠা। 
পরিণীতত্বে সাত ভত্ত্ধনূনিয়েহা কনিম্ঠা। অধিকপেহাস্ নৃনপ্লেহাসু 

পরকীয়াসু সামান্যবনিতাস্ নাঁতব্যাপ্তিঃ। .পঁরিণীতপদেন ব্যাবর্তনাৎ।" 

-রসমঞ্জরী (পৃঃ ৩৪, ৪১-৪৪, ৫৭) 

এই অংশে ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে মধ্যমা ও প্রগল্্ভা নাঁয়কার মানাবস্থায় 

ধারা, অধীরা ও ধশরাধীরা-ভেদ দেখাইয়াছেন। ধারা, অধীরা ও ধারাধীরা-_ 

ইহাদিগের প্রত্যেকটি পুনরায় জ্যেন্ঠা ও কানম্ঠা ভেদে দ্বিবধ। অতঃপর 

পরকীয়া নাক্সিকা বার্ণত হইয়াছে__ 
“অপ্রকটপরপদরুূষানুরাগা পরকীয়া! ২২]। সা চ দ্বিধা। পরোঢ়া 

কন্যকা চ। কন্যকায়াঃ 'পিন্্রাদ্ধঈনতয়া পরকীয়তা। অস্যা গুপ্তেব সকলা 

চেষ্টা। গ্প্তাবিদগ্ধালাক্ষিতাকুলটা- ২৩ 1-নুশয়ানামুদিতা প্রভৃতশনাং পর- 

কীয়ায়ামেবান্তর্ভাবঃ। গ্নপ্তা ভ্রিধা। বৃত্তসৃরতগোপনা বর্তিষ্যমাণসূরত- 

গোপনা বৃত্তবর্তিষ্যমাণসুরতগোপনা চ। বিদগ্ধা চ দ্বিবধা। বাগ্বদগ্ধা, 

ক্রিয়াবিগন্ধা। অনুশয়ানা যথা । বর্ত মানস্থানীবঘটনেন ভাবিস্থানাভাবশঙ্কয়া 

স্বাহনাধষ্ঠিতসঙ্কেতস্থলং প্রাতি ভর্তগমনানমানেনানুশয়ানা ভ্রিধা।” 

-রসমঞ্জরী (পৃও ৬৪-৬৫, ৬৮-৭১, ৭৯) 

তারতচন্দ্র ভানুদত্তের ন্যায় গৃপ্তা পরকীয়া নাঁয়কার ন্রিবিধ 'বভাগ করেন 

নাই। অনুশয়ানা নায়কা ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে বার্ণত হয় নাই। অতঃপর 
সামান্যবানতা বর্ণনা 

“বিভ্তমান্রোপাধিকসকলপুরুষানুরাগা সামান্যবনিতা। ন চাগ্রামন্রে 

ক্ষিতপতাবনুরক্তায়ামৈরাবত্যামব্যাপ্তিঃ। তত্র বিত্তমান্রোপাধেরভাবাদাতি 

চেল্মৈবম। সাপ কাম্মীরহীরাদ্দদাতাঁর মহারাজেহন[রক্তা ন তু মহো, 

তেনাবগম্যতে তন্রাপ বিভ্তমান্রমেবোপাঁধারাতি। মহষে সৌন্দয্যেপাধ্যন্- 

রাগস্য কাঁলকাব্যাপ্যবৃত্তিত্বেন সার্বান্রকে বিজ্তমেবোপাধারাঁত প্রাতিভাতি। 

গ্রতা অন্যসন্তোগদ7৫ঁথতা বন্লোক্তিগার্ত্ধতা মানবত্যশ্চোতি তিম্তরো ভবাস্ত। 

বরেগাক্তিগার্্বতা দ্বিবিধা, প্রেমগা্বতা, সৌন্দর্যাগার্ষ্ধিতা চ।” 

_রসমঞ্জরী (পৃঃ ৮৮-৮৯, ৯৩, ৯৬) 

অনস্তর ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের অনুরূপ বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা ইত্যাদ 



রসমজয়ী ও ভারতচন্দ্ু ১৪৩ 

অন্টবিধ নায়িকা এবং প্রোব্যপাঁতিকা নাষে নবমী নায়িকার পারচয় দিয়াছেন। 

ভানু্দত্ত এই নববিধ নায়িকার প্রত্যেককে মুদ্ধা, মধ্যা, প্রৌঢ়া, পরকীয়া ও সামান্য- 

ধনিতা- এই পণ্চবধ ভাগে বিভাগ কাঁরয়াছেন, রায়গুণাকর তাহা না কাঁরয়া 

সুসংক্ষেপে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও একটি করিয়া উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন 

কারণ 'পুঁথ বাড়ে সকলের কাঁরতে কাবতা। অনুভবে বুঝ সবে লক্ষণ 

মিলিতা ॥+। 

“দেশাস্তরগতে প্রেয়াস সম্তাপব্যাকুলা প্রোষিতভর্তুকা ২৪]। অন্যোপ- 

ভোগচিহিনতঃ প্রাতরাগচ্ছতি পাঁতি্যস্যাঃ সা খাণ্ডিতা ২৫]। প্রাতারত্যুপ- 
লক্ষণমূ। অস্যাশ্চেম্টা অস্ফুটালাপাঁচস্তাসম্তভাপনিঃশ্বাসতৃষীংভাবাশ্রু- 

পাতাদয়ঃ। পাঁতিমবমত্য পশ্চাংপারতপ্তা কলহাস্তারতা ২৬। অস্যাশ্চেন্টা 

ভ্রা্তসম্তাপসম্মোহনিঃশ্বাসজবরপ্রলাপাদয়ঃ। সঙ্কেতাঁনকেতনে প্রিয়- 

মনবলোক্য সমাকুলহদয়া বিপ্রলন্ধা ২৭]। অস্যাশ্চেন্টা নিব্বেদিনিঃশবাস- 

সম্তাপালাপভয়সখীজনোপালম্তাচস্তাশ্রুপাতমূচ্ছাদয়ঃ। সঙ্কেতস্থলং প্রাত 

ভর্তরনাগমনকারণং যা চিন্তয়াতি সা উৎকা [-উৎকশ্ঠিতা] [২৮]। 

অস্যাশ্চেস্টা অরাতিসম্তাপজভ্তাহঙ্গাকৃন্টকপটরুদতস্বাহবস্থাকথনাদয়ঃ। অদ্য 

মে প্রিয়বাসর ইতি নিশ্চিত্য যা সুরতসামগ্রীং সঙ্জীকরোতি সা বাসক- 

সজ্জা? ২৯]। বাসকো বারঃ। অস্যাশ্চেম্টা মনোরথসখাপাঁরহাসদূতী- 

প্রশনসামগ্রীসম্পাদনমার্গবিলোকনাদয়ঃ। সদা সাহকৃতাজ্ঝকরাপ্রয়তমা 

স্বাধীনপাঁতকা! ৩০]। নরস্তরাজ্ঞাকরাপ্রয়ত্বামত্যর্থঃ। অস্যাশ্চেম্টা বন- 

বিহারাদিমদনমহোৎসবমদাহত্কারমনোরথাহবাপ্তিপ্রভৃতয়ঃ। মদো হর্ষোৎ- 

ক্ষঃ। স্বয়মভিসরাঁত 'প্ররমাভসারয়াতি বা ষা সাভসারকা ৩১]। 

অস্যাশ্চেম্টা সময়ানুরূপবেশভৃষণশঙ্কাপ্রজ্ঞানৈপুণ্যকপটসাহসাদয় হাত 

পরকীয়ায়াঃ। স্বয়ায়াস্ু প্রকৃত এব ক্রমঃ। অলক্ষ্যতাসম্পাদকস্য শ্বেতা- 
দ্যাভরণস্য স্বয়াভিসারিকায়ামসম্ভবাং। ইত্যাদিপ্রাচীনগ্রল্থলেখনাদ গ্রিমক্ষণে 

দেশাস্তরনিশ্চিতগমনে প্রয়াস প্রোষ্যংপাঁতকাপি [৩২] নবমী নায়কা ভাঁবতু- 

মহ্াত। অস্যাশ্চেম্টী কাকুবচনকাতরপ্রেক্ষণগমনবিঘেনাপদর্শননিন্ষেদ- 
সম্তাপসম্মোহনিঃশ্বাসবাষ্প্রাদয়ঃ।” -রসমঞ্জরী (পৃঃ ১০৮, ১১৮, ১২৬, 

১৩৩, ১৪৫, ১৫৪, ১৬৩, ১৭১, ১৮৪, ১৮৫) 



১৪৪ রায়গুণাকর ভারতচন্দু 

ভারতচন্দ্র অভিসািকা বর্ণনে ভানুদত্ত-প্রোক্ত কৃষ্কাভিসারকা, জ্যোংশ্লাভি- 

সারকা ও 'দবসাভিসাঁরকার উল্লেখ করেন নাই। নবমী নায়িকা 

'প্রোষ্যংপাঁতিকা"কে পৃথক কাঁরয়া উল্লেখ কারলেও রায়গুণাকর ইহাকে 
'প্রোষিত-এর অন্তর্গতা করিয়া প্রাচীন অসষ্টনায়িকাপ্রকরণকেই সমর্থন 

কারয়াছেন_পণকম্তু অন্টনাঁয়কা সকল গ্রন্থে কয়। নবমী কাহতে গেলে 

গণ্ডগোল হয়) অতএব দ্বিধা বাল প্রোষত ভর্তকা। প্রোষতভর্তুকা আর 

প্রোফ্যংপাঁতকা 01 ৩৩। 

ব্যবহারভেদে ভানদত্তের অনুরূপ ভারতচন্দ্র নাঁয়কাকে উত্তমা, মধ্যমা, 

অধমা এবং চণ্ডী এই চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন। 

“আহতকারণ্যাপ প্রিয়তমে হিতকারিণদযত্তমা। অস্যা উত্তমৈব 

চেষ্টা। হিতাহতকাঁরাণি 'প্রয়তমে হিতাহিতচেষ্টাবতীঁ মধ্যমা। অস্যাস্ঠ 

ব্যবহারানসারণী চেষ্টা । 'হতকারপ্যাপ 'প্রয়তমেহহিতকারণ্যধমা। 

এষৈব চ 'নার্নীমত্তকোপনা চণ্ডীত্যাভিধীয়তে। অস্যা নিচ্কারণকোপত্বাদ- 

ধমৈব চেষ্টা ।” -রসমঞ্জরী (পৃঃ ১৯২-৯৩, ১৯৫ )। 

[খ] নাম্সিকাসহায়কথন £ 

নায়কাসহায় 

| | 
সহচরাঁ দূতী 

সখী নিত্যসখা প্রিয়সখী প্রাণসথণ আতিপ্রয়সখী স্বয়ংদৃতা আদ্যদূত 

আঁমতার্থা নিশ্চয়ার্থা পরহারিকা 

নাঁয়কার সহায় দুইটি-_সহচরী ও দূতী। সখার কাজ মণ্ডন, উপালন্ত, 
শিক্ষা, পাঁরহাস প্রভাতি! ৩৪1। ভারতচন্দ্র পণবিধ সহচরণর উল্লেখ করিয়াছেন 

_সখাঁ, নিত্যসখা, প্রিয়সখা, প্রাণসখী ও আতীপ্রয়সথী। ভানুদত্তে এই 
বিভাগ নাই। 



রসমঞ্জরণ ও ভারতচল্দ্ু ৃ ১৪৫. 

পবশ্বাসাবশ্রামকারণী পার্থ্বচারণী সখী। অস্যা মণ্ডলোপালগ্ত- 

শিক্ষাপারহাসপ্রভৃতঈনি কম্মণাঁণ। সখ্যাধ পাঁরহাসবৎ প্রিয়স্যাঁপ পাঁরহাসঃ। 

প্রয়স্য পাঁরহাসবৎ প্রিয়ায়া আঁপ পারিহাসঃ1” 

_ রসমঞ্জরী (পৃঃ ১৯৬, ২০১, ২০২) 

মদনব্যাপারলীলাবিধিতে এই জাতীয় নারীগণ দৌত্য কর্মে নিযুক্ত 

শাল্পন", মালাকারবধ্, রজকণ প্রভাতি ৩৫]। এই জাতীয় রমণীগণের কলা- 

কৌশলযুক্তা, উৎসাহসম্পন্না, চিন্তাভিজ্ঞা, বাঁশ্মনী ও মাধূর্যাসম্পন্না হওয়া 

উঁচিতা ৩৬। 

'দুত্যব্যাপারপারঙ্গমা দূতী।. তস্যা সঙ্ঘট্রনাবরহানবেদনাদীনি 
কম্মাণি।” -রসমঞ্জরী (পৃহ ২০৩) 

দূত বিবিধ প্রকারের হয়। ভারতচন্দ্র স্বয়ংদূতশী এবং আদ্যদৃতী--এই 

দুইভাগ কাঁরয়া পুনরায় আদ্যদূতনর নাট ভাগ কারয়াছেন- আমতার্থা, 

নিশ্য়ার্থা এবং পন্রহারিকা। এইরূপ বিভাগ ভানুদত্তে নাই। এই পর্যায়ে 

অন্রোদ্ধৃত অংশগুলি লক্ষণীয় 

মূকদূতাঁ বাতদৃতী চেতি দৃতাঁবিশেষাঃ॥ নায়কস্য নায়িকায়াশ্চ যথা- 

মননীষতমর্থমূপলভ্য স্বব্দ্ধযা কাষ্সম্পাদনন নিস্টার্থা। বয়ন 

মভিযোগৈকদেশং চোপলভ্য শেষং সম্পাদয়তরশীত পরামিতার্থা। সন্দেশ- 

মাং প্রাপয়তশীত পন্রহারী। দৌত্যেন প্রাহতাহন্যয়া স্বয়মেব নায়কমাভ- 

গচ্ছেখ সা স্বয়ংদূতী। নায়কভাব্াং মৃন্ধাং বিশ্বাস্যাযল্ত্রণয়ানঃপ্রবিশ্য তেন 

দ্বারেণ নায়কমাকারয়েৎ সা মূঢদূতী। স্বভার্যাং প্রযোজ্য তয়া সহ 
বিশ্বাসেন যোজয়িত্বা তয়ৈবাকারয়েৎ, সা ভা্যাদূতী। বালাং বা পাঁরচারকা- 

মদোষজ্ঞামদুম্টেনোপায়েন প্রহিণুয়াং। তত্র প্রাজ কর্ণপন্রে বা গ্ড়লেখনি- 

ধানং নখদশনপদং বা সা মৃকদূতী। পব্বপ্রস্তুতার্থীলঙ্গসম্বদ্ধমন্যজনা- 

গ্রহণীয়ং লৌকিকার্থং হ্যর্থং বা বচনমুদাসীনা যা শ্রাবয়েৎ সা বাতদূতাঁ।” 

_ কামসূত্র (৫ম আঅধিকরণ। ৪র্ঘ অধ্যায়। ১০-২২) 

১০ 



১৪৬ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

প্দূতশ স্বয়ং তথাপ্তা চ দ্বিধান্র পারিকীর্তততা॥ অত্যৌৎসক্নুটদ-- 

ব্লীড়া যা চ রাগ্মাতমোহিতা। স্বয়মেবাভিযুঙ্ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ 

স্মৃতা॥ ন বিশ্রস্তস্য ভঙ্গং যা কুর্য্টাৎ প্রাণাতায়েম্বাঁপ। 'ক্পিদ্ধা চ বাশ্মনী 

চাসৌ দৃতী স্যাদগোপসনভ্রবাম। অমিতার্থা নিসম্টার্থা পত্রহারীতি 

সা ন্রিধা॥” -উজ্জবলনীলমণি (পৃঃ ২২, ২৫) 

ভারতচন্দ্র কামসত্রোক্ত বাবিধ দূতশর উল্লেখ করেন নাই। উজ্জবল- 

নীলমাণর প্রভাব সুস্পম্ট। 

[গ। নায়কপ্রকরণ £ 

নায়ক 
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অনুকূল ধ্জ্ট শ অনুকূল দাক্ষিণ ধ্ট শঠ উত্তম মধ্যম অধম 

| | 
মানী চতুর 

গাম্মকল্রকাকসভেদ 

আভসারক বিপ্রলন্ধ | খাণ্ডত কলহান্তরিত 
বাসকসঙ্গজ উৎকাণ্ঠত স্বাধীনভার্ধয প্রোষতভার্যয প্রোষাৎভার্ষয 

প্রোষতপাঁত প্রোষতোপপতি প্রোিতবৌশিক 
[ এই নববিধ নায়কের প্রত্যেকেই উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে '্াবধ] , 

বাংস্যায়নের কামসূল্রে ৩৭ | নায়কের লক্ষণাঁবচারে বলা হইয়াছে যে, 

নাট্যকুশল ও বৈধাচারী হইবে । নায়িকাপ্রকরণের ন্যায় নায়কপ্রকরণের আদর্শ 

ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের গ্রল্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন 

..॥. শিঙ্গারস্যোভয়নির্প্যত্বান্নায়কোহাপ নির্প্যতে। স চ ন্রাবিধঃ 

'  পাঁতরুপপাতরবশোষকশ্চোত। বিধিবং পাণিগ্রাহকঃ পাতিঃ ৩৮ ]। অনু 
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কুলদক্ষিণধৃস্টশঠভেদাৎ ৩৯] পতশ্চতুদ্বা। সার্্বকালিকগারাঙ্গনা- 
পরাঙ্মুখত্বে সাত ভবন হুমরতাহনুকুলঃ। সকলনায়িকাবিষয়কসম- 

সহজানরাগো দক্ষিণঃ। ভুয়ো নিঃশঙ্ককৃতদোষোইপি ভুয়ো নিবারিতো- 

ইাঁপ ভূয়ঃ প্রশ্রয়পরায়ণো ধন্টঃ। কামিনীবিষয়ককপটপটুঃ শঠঃ। আচার- 
হানিহেতুঃ পাঁতরুপপাতিঃ । উপপাঁতরাঁপ চতুদ্ব। পরং তু শঠন্বং তত্র 
নিরতমূ, আনয়তাঃ পরে। বহুলবেশ্যোপভোগরাঁসকো বোশিকঃ। 

বৈশিকন্তুত্তমমধ্যমাধমভেদাৎ নিধা। দয়িতায়া ভূয়ঃ প্রকোপেহপন্যপচার- 

পরায়ণ উত্তমঃ। 'প্রিয়ায়াই প্রকোপমনূরাগং বা ন প্রকটয়াত, চেষ্টয়া 

মনোভাবং গৃহ্রাত স মধ্যমঃ। ভয়কৃপালজ্জাশন্যঃ কামক্রীড়ায়ামকৃতকৃত্যা- 

কৃত্যবচারোহধমঃ। মানী চতুরশ্চ শঠে এবান্তর্ভবাতি। বচনচেষ্টাব্ঙ্গ্য- 

সমাগমশ্চতুরঃ। প্রোধষিতঃ পাঁতিরূপপাতিবোশিকশ্চ ভবাতি। প্রোষিতপাঁতিঃ- 

প্রোষতোপপাঁতিঃ প্রোষিতবৌশিকশ্চোত ত্রয়ম। অনাভজ্ঞো নায়কো নায়কা- 

ভাসঃ।” -রসমঞ্জরী (পৃঃ ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১, ২১৩-১৭, ২১৯, 

২২১, ২২৩, ২২৫)।. 
ভারতনন্দ্র নায়কাবভাগেও অনেক পাঁরবর্তন ও পারিবজ্জন করিয়াছেন। 

ভাননদত্তের গ্রন্থোক্ত চতুব্বিধ [ অনুকূল, দক্ষিণ, ধত্ট, শঠ] উপপাঁতি, 'ন্রিবধ 

[ উত্তম, মধ্যম, অধম ] বৌশিক, 'দ্বিবধ [মানন, চতুর ] শঠ এবং ন্রিবধ প্রোষিত 

[ প্রোষিতপাতি, প্রোষিতোপপতি, প্রোষিতবোশক ] নায়ক ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থে 

পাঁরবঙ্জন কাঁরয়াছেন। নায়কাভাসের উল্লেখ ভারতচন্দ্রে নাই। নবাবধ 

নাঁয়কার অনুরূপ ভারতচন্দ্র নবাবধ নায়কের উল্লেখ কাঁরয়া প্রত্যেককে পুনরায় 

উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে 'িনভাগ করিয়াছেন_-উত্তম মধ্যম আর অধম 

নিয়মে । নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ন্রমে॥'। ভানুদত্তে ঈদৃশ কোন নিয়ম 

দৃষ্ট হয় না। এই প্রসঙ্গে ভানুদত্তের অন্রোদ্ধৃত উক্তিটি প্রাণধানযোগ্য। 
“ন চ নায়িকায়া ইব নায়কস্যাপি তে তে ভেদাঃ সান্তবীতি বাচ্যম্। 

তস্যা অবস্থাভেদেন ভেদাং। তস্য চ স্বভাবেন ভেদ ইতি বিশেষাৎ। 

অনকূলত্বং দাক্ষিণত্বং ধূষ্টত্বং শঠত্বমীতি চত্বার এব নায়কস্য স্বভাবা হীত। 

অন্যচ্চাবস্থাভেদেন যাঁদ ভেদো নায়কস্য স্যান্তদোৎক বিপ্রলব্ধখাণ্ডতাদয়ো 

নায়কা আপি স্বীকর্তব্যাঃ। তথা চ সঙ্কেতব্যবস্থায়াং স্ত্রীণাং গমনে বা 
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তা 

-। তান প্রাত তদ্জ্তাবনে রসাভাসাপাত্তীরীত।” 

_রসম্জরাঁ (পৃঃ ২২৬-২৭) 

এচ্ছলেও ভারতচন্দ্র নায়িকা বিভাগের অনুরূপ অল্টাবধ নায়কের উল্লেখ 

করিয়াছেন। প্রোষিতের পর্যায়ে প্রোষিতভার্ম্য ও প্রোষ্যংভার্যয এই 'দ্বিবধ 

নায়ক অন্তরভক্ত হইয়াছে-_-ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্ট মত। উদাহরণেতে 

অনূভাবে পাব যত॥”। 

ঘ. নায়কস্হাক্স: 

পশঠমর্দ্দ বিট চেট [িদৃষক 

নায়কের সহায় বা উপনায়ক চারিজন-_-পণঠমন্দদ, বিট, চেউট ও বিদূষক। 

ইহারা 'আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ, সখাভাবসমাশ্রত ও প্রণয়ীর 'প্রয়নম্মসখা' ৪০ ]। 

ভাব ও হীঙ্গতন্ঞ, নানাবিধকলাকৌশলপটু, মন্দ, মিত্র পাঁঠমন্দ্দ৪১]। 

বেশোপচারকুশল, ধূর্তগোম্ীবিশারদ, কামকলাবিদ ব্যাক্তি বিটা ৪২]। সন্ধান- 

চতুর ব্যাক্ত চেটা ৪৩1। ভোজনকলহাপ্রয়, হাস্যকারণ, বিশ্বাসী, নায়কসহায় 
বিদূষক ৪৪] 

“তেষাং [নায়কানাণ ] নম্্মসাঁচবঃ পাঁঠমদ্দশীবটচেটকবিদূষকভেদা- 
চ্চতুদ্ধা। কুপিতস্ীপ্রসাদকঃ পাঁঠমদ্দঃ। কামতন্মকলাকোবিদো বিটঃ। 

সন্ধানচতুরশ্চেউকঃ। অঙ্গাদিবৈকৃত্যৈহ্বাস্যকারী বিদ্ষকঃ।” 

_বরসমঞ্জরী (পৃঃ ২২৭-৩১) 

ভারতচন্দ্র এইস্থলে ভানুদত্তের অনুবর্তন করিয়াছেন । 

[৬] -যনেিপণ £ 

শঙ্গার দ্বিবধ-_সম্ভোগ ও বিপ্রলন্ত। সভোগ চাঁরপ্রকার- সংক্ষিপ্ত, 
সঞ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সম্বদ্ধ। বিপ্রলন্তও চার প্রকার-_পর্র্বরাগ, মান, প্রেম- 

বৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পরবত্তর্ণ পৃচ্ঠায় তাঁলকা দুষ্টব্য। 
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অথ নন্তোগ-_ 

প্রর্শনালঙ্গনাদীনামানুকুল্যালষেবয়া। যুনোরুল্লাসমারোহন ভাবঃ 

সম্ভোগ ঈযাতে॥ মনীযাভরয়ং মৃখ্যো গৌণশ্চোত দ্বিধোদতঃ। মৃখ্যো 

জাগ্রদবন্থায়াং সভ্তোগঃ স চতুব্বিধঃ॥ তান পূর্বরাগতো মানাৎ প্রবাস- 

দ্বয়তঃ ভ্রমাং। জাতান সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্না্ধিমতো বিদুঃ॥ যুবানো 

যর সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়তাঁদীভিঃ। উপচারাম্নষেবেতে স সংক্ষিপ্ত 

ইতশীরতঃ॥ যন্র সঙ্কীযামাণাঃ সা্যধইত্দেণাদীভিঃ। উপচারাঃ স 

সঙ্কীর্ণঃ কিগিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ॥ প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন 

ঈরতঃ। দ্বিধা স্যাদাগাতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চোতি স সঙ্গমঃ॥ দুল্লভালোকয়ো- 

বঁনোঃ তি ুক্তয়োঃ। উপভোগ্াতরেকো যঃ কার্ততে স 

সম্বীদ্ধমান্ ॥” -উজ্জবলনীলমাঁণ (পঃ ৯৮-৯৯) 

“সংখ্যাতুমশক্যতয়া চুম্বনপাঁররম্তনাদবহুভেদাৎ। অয়মেক এব 

ধীরৈঃ কাঁথতঃ সম্তোগশঙ্গারঃ॥ তত্র স্যাদৃতুষট্কং চন্দ্রাদত্যৌ তথোদয়া- 

স্তময়ঃ। জলকেলি-বনাবহার-প্রভাতমধুপান-যামিননপ্রভীতিঃ। অনুলেপন- 

ভূষাদ্যা বাচযং শুচি মেধ্যমন্যচ্চ 1” --সাহত্যদর্পণ (৩য় পারচ্ছেদ। ২২৬) 

অথ বিপ্রলন্ত-_ 

“স বিপ্রলন্তো বিজ্ঞেয়ঃ সন্তোগোন্নাতিকারকঃ ॥ প্বরাগস্তথা মানঃ 

প্রেমবৈচিত্তামিত্যাপ। প্রবাসশ্চোতি কাঁথতো বিপ্রলভ্তশ্চতুব্বিধিঃ ৪৫111” 

-উজ্জবলনীলমাঁণ (পৃঃ ৮৪) 

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপ 'মথঃ সংর্ঢ্ুরাগয়োঃ। দশাবশেষো যোহপ্রাপ্তো 

পূর্বরাগঃ [৪৬ | স উচ্যতে॥” -সাহত্যদর্পণ (৩য় পারিচ্ছেদ। ২১৪) 

“দাম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভনন্টাশ্লেষবীক্ষাঁদ- 

নিরোধী মান উচ্যতে॥ অস্য প্রণয় এব স্যাল্মানস্য পদমূত্তমমূ। সোহয়ং 

সহেতু নিহেতু ভেদেন 'দ্বিবধো মতঃ॥ প্রিয়স্য সমন্িক্ষেহপি প্রেমোৎ- 

কর্ষ স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষাঁধয়ার্তস্তৎ প্রেমবৈ চিত্তযমূচ্যতে ৷ বিলাস- 

মনূরাগস্থু কুন্রচিৎ কমাঁপ ব্রজন। পার্খে সন্তমাঁপ প্রেম্ঠং হারতং কুরূতে 

স্ফুটমূ॥ সুম্ঠূদাহরতা পট্রমহিষীগীতবিভ্রমমৃ। স্পম্টং মূক্তাফলে চৈতদ্ 

বোপদেবেন বার্ণতমৃ॥ পূর্বসঙ্গতয়োর্যনোভ বেদ্দেশাস্তরাঁদীভিঃ। 

্ং 
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ব্যবধানস্তু বং প্রাজ্রৈঃ স প্রবাস ইতীাঁতে। কি্চিদ্দুরে স্দূরে চ গমনাদ- 
প্যয়ং "দ্বিধা ।” _উজ্জবলনশলমাঁণ (পৃঃ ৮৯-৯৬) 

ভানুদত্ত শঙ্জারনিরূপণ সংক্ষেপে সারয়াছেন__ 

“রাতিষ্থাঁয়ভাবঃ শূঙ্গারঃ। স চ দ্বিবধঃ সন্তোগো ৪৭] বিপ্রলম্তশ্চ। 

িপ্রলন্তে চাভিলাষাচস্তাস্মাতিগুণকীর্তনোদ্ধেগপ্রলাপোন্মাদব্যাধিজড়তা- 
নিধনানি দশাবস্থা ভবান্ত। তত্র সঙ্গমেচ্ছাঁভলাষঃ। সন্দর্শনসস্তোষয়োঃ 

প্রকারাজজ্ঞাসা চিস্তনমূ। প্রিয়া শ্রতচেষ্টাদন্যদ্বেগবোধিতসংস্কারজন্যং জ্জানং 

স্মীতঃ। বিরহকালীনকান্তাবষয়কপ্রশংসাপ্রীতপাদনং গুণকীর্তনম্। 

কামক্লেশজ নিতসকলবিষয়হেয়তাজ্ঞানমনদ্বেগঃ। প্রিয়া শ্রতকাল্পনিকব্যবহারঃ 

প্রলাপঃ। কল্পনায়াঃ কারণমস্তঃকরণাঁবক্ষেপঃ। তস্য চ নিদানমুৎকণ্ঠা। 

ওৎসুক্যসন্তাপাদিকারতমনোবিপর্যাসসমূাপ্রয়াশ্রতবৃথাব্যাপার উল্মাদঃ। 

বিপর্যাসো ব্যাকুলব্যাপারঃ। স চ কায়িক বাচিকশ্চ। মদনবেদনাসমুগখসম্তাপ- 

কাশ্মীদদোষো ব্যাঁধঃ। 'বিরহব্যথাবিজ্কারমান্রমেব জীবনাবস্থানং জড়তা । 

নিধনস্যামঙ্গলত্বান্োদাহাতির্দাহতা ৪৮]।  স্বপ্লাচন্রসাক্ষান্তেদেন দর্শনং 
ভ্রিধা ৪৯]। মানবতা যথা। 'প্রয়াপরাধসূচিকা চেম্টা মানঃ। সচ 

লঘুর্মধ্যমো গুরুশ্চ। অল্পাপনেয়ো লঘুঃ। কম্টতরাপনেয়ো মধ্যমঃ। 

কম্টতমাপনেয়ো গুরুঃ।॥ অসাধ্যস্ত্ু রসাভাসঃ। পরস্ত্রীদর্শনাদিজল্মা লঘুঃ। 

গো্রস্খলনাদিজল্মা মধ্যমঃ। অপরস্তীসঙ্গজল্মা গুরুঃ। অন্যথা সিদ্ধ- 

কুত্হলাদ্যপনেয়ো লঘঃ। অনাথাবাদশপথাদ্যপনেয়ো মধ্যমঃ। চরণপাত- 

ভূষণদানাদ্যপনেয়ে। গরুঃ! ৫&০)।” -রসমঞ্জরী (পঙ ২৩৩, ২৩৬-৪৬, ৯৯) 

শূঙ্গারানর্পণের বিষরবস্তু বাবধ গ্রল্থ হইতে সংগ্রহ কারয়া ভারতনন্দ্ 

নিজ সুবিধামত সংক্ষেপে গ্রাথত করিয়াছেন। ভানুদত্তে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্তের 

'বাঁবধ প্রকার বার্ণত হয় নাই। ভারতচন্দ্র পূর্্বরাগ ও প্রবাসের দশদশা 

পৃথকভাবে বাঁলয়াছেন, ভানুদত্ত তাহা একবারেই সারয়াছেন। ভানদদত্ত 
উন্মাদাবস্থার দুইটি ভাগ কাঁরয়াছেন_কাঁয়ক ও বাচিক ; ভারতচন্দ্র তাহা 

করেন নাই। বাবধ মানভঙ্গোপায় ভারতচন্দ্র সবিস্তারে বাঁলয়াছেন, ভানদত্ত 

এই স্থলে সংক্ষিপ্ত হইয়াছেন। সাঁহত্যদর্পণ ও উজ্জলনীলমণির অনুসরণ 
এই অংশ রচনায় বিশেষ লক্ষণীয় ৫১]। 



১৫২ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 

[চ] ভাবপ্রকরণ ৫ 

, সথান্ধি- দর্শন 

ভূষণধারণ, গণতবাদ্যশ্রবণ, চন্দ্রনক্ষত্রাদ ইত্যাদি রসবদ্ধক ভাব ] 

ঝা 

উদ্দীপন 

[ গুণ-স্মরণ, নামকীর্তন, রূপদর্শন 



রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্র ১6৫৩ 

ভারতচন্্র ভানদত্তের অন্বর্তন 'কারয়া অন্টসাত্বকভাবের উল্লেখ 
করিয়াছেন | পূর্ববত্তর্ঁ পৃজ্ঠায় তালিকা দ্রষ্টব্য ]__ 

স্তস্তঃ স্বেদোহথ রোমাণঃ স্বরভাঙ্গোহথ বেপথঃ। বৈবর্ণমন্্ু প্রলয় 

ইত্যন্টো সাত্তৃকা গুণাঃ |” _রসমঞ্জরী (পৃঃ ২৩২) 

আশ্রয়ণীভাব ব্রিবিধ__আলম্বন বা রসাশ্রয়ীভাব, বিভাবন বা অনুভাব এবং 
উদ্দীপন বা গুণস্মরণ-নামসগ্কীর্তন-গণতবাদ্যশ্রবণ-ইত্যাঁদ রসবদ্ধক ভাব। 

বিভাবন পুনরায় তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হাব-ভাব-হেলা, এই িনাঁট 

অঙ্গজ ; শোভা-কান্ত-দীপ্তি প্রভীতি সাতাঁট অযররজ এবং লীলা-বিলাস-বাচ্ছাত্ত 
ইত্যাদি আঠারাঁট স্বভাবজ। মোট অন্ভাবের সংখ্যা আটাশ। উজ্জবল- 

নলমণিতে অনুভাবের সংখ্যা ধরা হইয়াছে মোট বাইশটি [5৩ (অঙ্গজ)+ 

৭ (অযত্রজ)+১২ (স্বভাবজ)। পঁবকৃত', তপন" শবক্ষেপ, 'কৃতৃহল" 'হাঁসিত' 

ও 'কোল'_ ইহাঁদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে ।]1৫২?। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় 

'কুতূহল' নামক অনুভাবট পাঁরবাঁজ্জত হইয়াছে এবং "শ্রম" ও ক্লার্ত' নামক 

অপর দুইটি অনুভাব সংযুক্ত হইয়াছে। "শ্রম" ও ক্রান্তি-র উল্লেখ অন্য 

নাই। সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ভারতমন্দ্র 'অঙ্গজ' 'অযত্রজ' ও 'স্বভাবজ' পর্যায়নয়ের 

উল্লেখ করেন নাই। এইস্থলে লক্ষণীয় যে, অন্টসাত্ক ভাব ব্যতীত ভানুদত্তে 

অপর কিছুর উল্লেখ নাই। অআশ্রয়ীভাব বর্ণন হইতে সুর করিয়া রসমঞ্জরী 

গ্রন্থের অবাঁশস্ট উপাদানগীল ভারতচন্দ্র অন্যান্য গ্রল্থ হইতে আহরণ করিয়া- 

ছেন। অন্োদ্ধতগণ্দীল ভারতচন্দ-বার্ণত বিষয়বন্-বযাখ্যানে সহায়তা কাঁরবে_ 
“যৌবনে সত্তবজান্তাসামম্টাবিংশাতি সংখ্যকাঃ॥ অলঙকারাস্তন্র ভাব- 

হাবহেলাস্নুয়োহঙ্গজাঃ। শোভা কা্তশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধ্যণ্ি প্রগল্ভতা ॥ 

ওদার্যং ধৈয্যিমতোোতে সপ্তৈব স্যরযত্রজাঃ। লীলাবিলাসৌ বিচ্ছিত্তির্বিব্বোকঃ 

কিলকিপ্চিতমৃ। মোট্রায়িতং কুট্রমিতং বিভ্রমো ললিতং মদঃ॥ বকৃতং 

তপনং মৌদ্ধং বিক্ষেপশ্চ কৃতৃহলমৃ। হসিতং চঁকিতং কেলারতান্টাদশ 

সংখ্যকাঃ॥ স্বভাবজাশ্চ ভাবাদ্যা দশ পুংসাং ভবস্ত্যাঁপ। 'নার্্বকারাত্মকে 

চিত্তে ভাবঃ প্রথমাবাক্রয়া। ভ্রুনেত্রাদবিকারৈস্থু সম্তোগেচ্ছাপ্রকাশকঃ। 
ভাব এবাজ্পসংলক্ষ্য বিকারো হাব উচ্যতে॥ হেলাত্যন্তং সমালক্ষ্য বিকারঃ 

স্যাং স এব তু। রূপযৌবনলালিত্যভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণম্॥ শোভা প্রোক্তা সৈব 
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কাস্তমন্মথাপ্যায়িতা প্যতিঃ। কা্তরেবাতিবিস্তীর্ণা দশীপ্টিরত্যভিধীয়তে। 

সব্্বাবস্থাবিশেষেষ মাধ্ূয্ং রমণীয়তা। নিঃসাধহসত্বং প্রাগলভ্যমৌদার্ধ্যং 

বিনয়; সদা মুক্তাত্মঙ্সাঘনা ধৈর্যাং মনোবৃত্তিরচণ্ণলা। অঙ্গেবেশৈর- 

লঙ্কারৈঃ প্রেমভির্বচনৈরপি॥ প্রশীতিপ্রযোজতৈলর্শলাং প্রিয়স্যানূকীতি 

বিদুঃ। যানস্থানাসনাদীনাং মুখনেব্রাদিকম্্মণাম। বিশেষস্ু বিলাসঃ 

স্যাদিম্টসন্দর্শনাদিনা॥ স্তোকাহপ্যাকজ্পরচনা বিচ্ছিত্তিঃ কা্তপোষকৃৎ। 

শবব্বোকস্তাঁতিগর্বেণে বস্তুনীষ্টেহপ্যনাদরঃ। 'স্মিতশুস্করাদতহসতন্রাস- 

ক্রোধশ্রমাদীনাম। সাৎকার্যাং কিলাকপ্চিতমভনষ্টতশধরঅমক এ 

তন্তাবভাঁবতে চিন্তে বল্লভস্য কথাদষ॥ মোট্রায়তামাত প্রাহ?ঃ কর্ণ 

কন্ড্য়নাদিকমূ। কেশস্তনাধরাদীনাং গ্রহে হযেহাঁপ জম্দ্রমাং। প্রাঃ 

কুট্টীমতং নাম শিরঃকরাবধূননমূ। ত্বরয়া হর্ষরাগাদেদ্শীয়তাগমনাদিষু॥ 

অস্থানে ভূষণাদীনাং বিন্যাসো বিভ্রমো মতঃ। সকুমারতয়াহঙ্গনাং 'বিন্যাসো 

ললিতং ভবেং। মদো বিকারঃ সৌভাগ্যযৌবনাদ্যবলেপজঃ॥ বক্তব্য- 

কালেহপ্যবচো ব্লীড়য়া বিকৃতং মতম্। তপনং 'প্রয়বিচ্ছেদে স্মরাবেশোত্য- 

চেম্টিতমৃ॥ অজ্ঞানাদিব যা পৃচ্ছো প্রতাতস্যাপি বস্তুনঃ। বল্লভস্য পুরঃ 

প্রোক্তং মৌদ্ধ্যং তন্তত্ববোদিভিঃ॥ ভূষণামদ্ঘরচনা বৃথা 'বিজ্বগবেক্ষণম-। 

রহস্যাখ্যানমীষচ্চ বিক্ষেপো দায়তাঁন্তকে॥ রম্যবস্তুসমালোকে লোলতা স্যাৎ 

কৃতৃহলমূ। হসিতস্তু বৃথাহাসো যৌবনোস্তেদসন্তবঃ। কুতোহপি 

দয়িতস্যাগ্রে চাকতং ভয়সম্দ্রমঃ। বিহারে সহ কান্তেন ভ্রুীড়তং কোলি- 

রুচ্যতে ॥" ত্যদর্পণ (৩য় পরিচ্ছেদ । ১২৫-৫৩) 

[ছ] বয়োবিভাগঃ 

যৌবন-্রম 

ও ৃ 
বয়ঃস্ধি নবযৌবন ব্ক্তযৌবন পূর্ণ যৌবন 

[১০ম বা ১২শ বা বা বা 

বংসর ] 'নবীনযৌবন, 'যদবভাব' বিদ্ধভাব' 

মধুররসান্রাস্ত নায়কনায়িকার বয়স চতু্বিধ-_ বয়ঃসন্ধি, নবযৌবন, ব্যজ- 

যৌবন ও পূর্ণ যৌবন। 
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“য় চডতখবিং তব কথিতং মধূরে রসে । বয়ঃসন্বিস্তথা নব্য ব্যক্তং 

পূর্ণামাত ক্রমাৎ॥ বাল্যযৌবনয়োঃ সাষবঃসান্ধারতীাতে দরোভিতে- 

স্তনং কিপ্িচ্চলাক্ষং মল্থরাস্মতমূ। মনাগভিস্ফুরক্তাবং নব্যং যৌবনমূচ্যতে ॥ 
বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্য সুবালন্রয়ম। উজ্জবলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে 

স্ফুরাত যৌবনে॥ নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গং বরদন্যাত। পাঁনো 

কুচাবরুযুশ্মং রভ্ভাভং পূর্ণ যৌবনে ॥৮ 

_উজ্জবলনীলমাণ (পৃঃ ৪২-৪৩ ।শ্লোক ৬-১১৯) 

“ষোড়শবর্ধা বালা ইত্যালাপান্ত ধাীমস্তঃ। ববংশত্যব্দা তরুণ 

'্িংশাৎ প্রোটা ততঃপরং বৃদ্ধাঃ [ ৫৩ 20, _পণ্টসায়ক (পৃঃ ২৩) 

ভারতচন্দ্ও যৌবনের .চাঁরভেদ' কাঁরয়াছেন--বিয়ঃসান্ধ', 'নবীনযৌবন, 

'যুব-ভাব' ও বৃদ্ধ-ভাব। “যুব-ভাব' ও 'বৃদ্ধ-ভাব' পূর্বোক্ত ব্যক্তযৌবন ও 

পূর্ণযৌবন। 'বৃদ্ধ-ভাব' অর্থে প্রৌটত্ব বা বার্ধক্য নহে। যৌবন-কথনে কবি 

রায়গুণাকর যৌবনের জয়গান" গাঁহয়াছেন--ভারতচন্দ্রের ভারত যোগ । 

যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ 1৯৫৪ ] 0, 

[জ] জাতিকথন £ 

স্ পুরুষ 

পা্মনী  চান্রণী শাঁঙখনী হান্তিনী শশ  মৃগ ব্য আঙ্ব 

কামশাস্তজ্ঞগণ স্ত্রী ও পুরুষজাতিকে দৌহক গঠন ও প্রকাতি অনুসারে 

চার ভাগে বিভক্ত কাঁরয়াছেন- (ক) পদ্মিনী ও শশ, (খ) 'ান্রণী ও মগ, 

(গ) শাঞ্খনন ও বৃষ, ঘে) হান্তিনন ও অশ্ব। এই বিভাগ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমাঁট 

সব্বোতকৃষ্ট এবং শেষেরাঁট সব্বশনকৃষ্ট। 

“্পদ্মিনী চিন্নিণী চৈব শ্খনন হাস্তনী তথা । শশো মৃগো- 

বৃষোহশ্বশ্চ স্ত্রীপুংসোজাতিলক্ষণমূ॥ ভবাঁতি কমলনেন্রা নাসিকা ক্ষদ্র- 
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রঙ্ধা অবিরলকুচযুপ্মা চারদকেশী কৃশাঙ্গী। মৃদুবচনসুশীলা গীতবাদ্যানদ- 
রক্তা সকলতনুসৃবেশা পাঁদ্মনী পদ্মগন্ধা॥ ভবাঁতরাতিরসজ্ঞা নাঁতখব্ব্বা 

চ দীর্ঘা তলকুস্মসুনাসা ক্লিপ্ষনীলোৎপলাক্ষী। ঘনকঠিনকুচাদ্যা সুন্দরী 

বদ্ধশীলা সকলগুণসমেতা চান্রণী চিন্রবক্তরা॥ দীর্ঘাঁতদীর্ঘনয়না বর- 

সুন্দরী যা কামোপভোগরাঁসকা গ্ণশীলযক্তা। রেখান্রয়েণ চ বিভূষিত- 

কণ্ঠদেশা সম্ভোগকোঁলরাসকা কল শাঁঙ্খনী সা॥। ম্ছুলাধরা স্ছুলনিতম্ব- 

ভাগা স্ছুলাঙ্গুলী স্ঘুলকুচা দুঃশীলা। কামোৎস্কা গাটুরাতীপ্রয়া যা 

নিও তেো-ক্শী কারণী মতা সা॥ শশকে পাদ্মনী তুম্টা 'চিন্রণী রমতে 

মৃগমৃ। বৃষভে শাঁঙ্খন? তুষ্টা হস্তিনী রমতে হয়মৃ॥ পাঁদ্মনী পদ্মগন্ধা 

চ মীনগন্ধা চ চান্রণী। শঙ্খনী ক্ষারগ্রন্ধা চ মদগন্ধা চ হাস্তিনী॥ স্তীজিতো 

গায়কশ্চৈব নারীসত্যপরঃ সুখী । ফড়ঙ্গুলশরীরশ্চ স শ্রীমান শশকো 

মতঃ॥ শ্রেষ্ঠন্তু ধার্িকঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী প্রিয়ংবদঃ। অস্টাঙ্গুলশরীরশ্চ 

রৃপযুক্তো মৃগো মতঃ॥ উপকারপরো নিত্যং স্রীজতো শ্লেম্সণঃ সুখী । 

দশাঙ্গুলশর্ীরশ্চ মনস্বী বৃষভো মতঃ॥ কল্ষঠতুল্যবপ্ধূ্ষ্টো মিথ্যাভাষা 

চ নিভ়্ঃ। দ্বাদশাঙ্গুললঙ্গশ্চ দারিদুশ্চ হয়ো মতঃ [ ৫৫11, 

_ রাঁতিমঞ্জরী (শ্লোক ৩-১৯, ৩৬-৩৮) 

প্দীর্ঘক্ষাঃ সক্ষনদেহা লঘদসমদশনা লম্বকর্ণাঃ সুবাচো গ্রীবায়াং 

জানুদেশে করচরণতলে কািমানং বহস্তঃ। অল্পাহারাঃ সুশোচাঃ 'দিন- 

মধিশায়নঃ কান্তমন্তো ধনাট্যাঃ ভ্রীড়াবন্তো বিনীতা লঘূতরসুরতাঃ পণ্য- 

ভাজঃ শশাঃ স্যঃ॥ সুচারুকেশো মৃদুবাক্ সুবেশঃ সুদীর্ঘকণ্ঠশ্চপলঃ 

সুনেত্রঃ। সংরক্তপাণিঃ সমদন্তপঙ্নক্তঃ সৌভাগাযুক্তঃ কাঁথতো মৃগোহয়ম্ | 

স্ফারাকারাঃ সদর্পাঃ সুরতরসকলালম্পটাঃ সন্দরাঙ্গা ব্যট্লোরস্কাঃ সরুক্ষাঃ 

সুষমজঠাঁরণো মাংসলা লোলনেত্রা। অত্যন্তপ্রোড়বাক্যাঃ পাঁরলঘুধৃতয়ঃ 

ক্রোধনা মধ্যবেগা উক্ষণো 'িঙ্গমীষদ্ধিততনবমিতৈরঙ্গুলীকৈরহান্ত॥ কার্ষে 

হম্টা বালজ্ঠাঃ সিতসমদশনাঃ পশবরা স্ফারবক্ততা গ্রীবাবাহ্রুদীর্ঘাও পরহিত- 

ারতাঃ সাত্বকা ক্সিদ্ধবাচঃ। নিল্লজ্জাশচারুশশলা পৃথ্তরগতয়শ্চণ্ড- 

সভোগরক্তা অশ্বা লিঙ্গং বহস্তো যুবাঁতিজনরতা ভানুসংখ্যাঙ্গুলীকম॥৮ 

_পণ্সায়ক (শ্লোক ৮-১১।পঃ ২০-২২) 
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রাঁতাবধিতে নায়ক ও নায়িকা ন্রিবিধ প্রকার হইয়া থাকে-__ 

“শশো বৃযোহস্থ ইতি লঙ্গতো নার়কবিশেষাঃ। নায়কা পদনমমগশী- 
বড়বা হাস্তনী চোতি।” -কামসূত্র (৬ম্ঠ আধকরণ। ১ম অধ্যায়। ৯) 

ভারতচন্দ্রের নায়কনায়িকার জাতি-কথনে কিপিং পার্থক্য দেখা বায়। 

ভারতচন্দ্ের বর্ণনায় চান্রণশ নায়কা 'ব্ররেখকণ্ঠী ও ক্ষারগন্ধযুক্তা এবং শঙ্খনৰ 

মীনগন্ধযূক্তা কিন্তু 'রাতমঞ্জরী'-তে ইহার ঠিক বিপরীত লক্ষণ পাইতোঁছ। 

অন্যান্য লক্ষণ-বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের সাহত অপর গ্রল্থগঁলর স্ুলতঃ সাদৃশ্য 

দেখা যায়। পুরুষজাতিলক্ষণবর্ণনা কবি সুসংক্ষেপে লাঁপিবদ্ধ করিয়াছেন-- 

'রুপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত। চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণসম্মত ॥1 

অবশ্য এই বর্ণনাসংক্ষেপের জন্য কবি আক্ষেপও করিয়াছেন-__-'নরনারী স্বভা- 

বেতে বিশেষ যে হয়। কাঁহতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভ এই রয় ॥'। 

রায় গুণাকর ভারতমন্দ্র বিবিধ অলঙুকারগ্রল্থ হইতে নানা সম্পদ আহরণ 

করিয়া স্বীয় রসমঞ্জরীকে সম্পন্ন কাঁরয়া তুলিয়াছেন। বস্তু চয়ন ও ছন্দসন্ধে 

বয়ন ভারতচন্দ্রের নিজস্ব। রসবৈকুণ্ঠাধপাঁত রাধাশ্যামের গ্রণকীর্তন করিয়া 

গুণাকর কাব সুসংক্ষেপে রসশাস্ত্ের প্রধান বিষয়গ্যাল জনসাধারণের সম্মখে 

যে-ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে 'গৌড়জন যে নিরবধি সুধাপান করিবে' 

ইহা সহজেই অনূমেয়। রসমঞ্জরী রচনাকালে কবির দৃষ্টি যে-পাঠকসাধারণের 

উপর 'নবদ্ধ ছিল তাহা বুঝা যায় কবির বারংবার রচনাসংক্ষেপের জন্য কোফয়ং 

প্রদানের দ্বারা। ইহাও কম কৃতিত্বের কথা নহে। পাশ্ডিত্যের লৌহপেটিকায় 

রসভাণ্ড রাঁক্ষত হইলে কে তাহার আস্বাদ গ্রহণ কাঁরবে! সেই জন্য রসজ্ঞ কাঁব 

বিনাত করিয়াছেন--রাঁসক পাণ্ডিত যত, যাঁদ দেখ দূম্ট মত, সার দিবা এই 

নিবেদন।' ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী রসসগ্কণর্তনের গৌরচান্দুকা। 

১ রসমঞ্জরী [ অনস্তপাণ্ডত কৃত বাঙ্গ্যার্থকৌমুদী ও নাগেশভট্ কৃত প্রকাশ টশকা 

সাহত। বারাণসণ সংস্কৃত গ্রন্থমালা সংখ্যা ৮৩, ৮৪, ৮৭। ১৯০৪ খুশঃ]। [জীবানন্দ 
বিদ্যাসাগর কৃত 'কাব্যসংগ্রহ”। পৃঃ ৫৮৯-৬১৮। কাঁলকাতা নূতন ভারত যল্দে ১৮৭২ 

খুনন্টাব্দে মযাদ্রুত। ]। 

২ রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল-[ ১০৯২-১১১৮ সাল ]-এর পর ১১১৯৯ সালে 
কীর্তিচন্দ্র ভুরসূট আঁধকার করেন। গড়ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পান্তর বিবরণীতে ইহার 
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প্রমাণ মিলে। ৪৮০৭৫ নং তায়দাদের “সনন্দর হকীকত"'-এ আছে-_“বদ্ধমানের জাঁমদারের 
সহত সাবেক ব্রাহ্মণ জমিদারের সাঁহত লড়াই হয়, ইহাতে গড়বাটি লুট হয়, সনন্দপন্ন খোয়া 
গেছে সন ১১১৯ সাল।” এবং «...লড়াই হইয়া সাবেক জমিদারের জাঁমদারি বদ্ধমান 

চাকলা সামীল হয় তাহাতে শ্রীত্রী'দেগে বদ্ধমান লইয়া জাইয়া কথক দীন সেইখানে * সেবা 

কাঁরয়া পুনরায় সন (১১২৪) পচিষ শালে এ জাম এবং গড় বাড় শ্্রীপ্রীজিউদীগে দয়া 

স্থাঁপত কারলেন।” ৪১৩০ নং তায়দাদে দেখা যায় যে, কীর্তিচন্দ্র মুকুটরায়ের বংশধর 

িবচরণের সময় দোগাছিয়াও গ্রাস করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য িবচরণের পন্র-[ঘনশ্যাম- 

বীরেশ্বর]-দ্বয়কে ২৫৪ বিঘা ভূমি দান করেন। | দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধয--ভূরসটের ব্রাহ্মণ- 

রাজবংশ (প্রবাসী | ভাদ্র ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ৫৩৭-৩৮ )]। 

৩ এই সনন্দের 'নকল' কাঁবর পন্রদ্বয় রামতনু ও ভাগবতচরণ (5 ভগবান 2) ২১ 

অগ্রহায়ণ ১২০২ সালে নদীয়া কালেক্টরীতে দাখিল করেন (২০৩৩৭ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য )। 

সনন্দাট এই £--শ্রীশ্রীুর্গা শরণং শ্রীতরঙ্গ নকল শ্রীফূত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর সদুদার- 

চাঁরতেষু শ্রীকফচন্দ্র শম্মণো নমস্কারঃ বং বিজ্ঞাপন বিশেষ ঃ£_সপারবারে আধিকারচ্ছ 

হইয়া আনওরপুর চাকলায় বসাঁত কাঁরয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরমজাই 
উজ্জট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূঁম ২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়াত সমেত পাঁতিত 

জঙ্গলভূঁমি ৫১ একাওযন বিঘা একুন্নে ৭২/* বাওত্তর বিঘা বৃত্তি 'দলাম বাস্তুতে সপাঁরবারে 

বসতি কাঁরয়া বাগাঁতি জাঁমতে বাঁগচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ ইতি সন 

১১৫৬ ছাপান্ন ১ অগ্রহায়ণ।” ভারতচন্দ্রের পুত্র পরাক্ষিত সম্ভবতঃ মূলাজোড় ছাঁড়য়। 

পৈত্রিক ভিটাতে ফিরিয়া 'গিয়াছিলেন কারণ, ১২০৯ সালে দখলকারাদগের মধ্যে তাঁহার নাম 
আছে। [দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য-_রামপ্রসাদ (বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ পন্রিকা। &২ ভাগ । ১ম 
সং।পঃ ৬)]। 

৪ ভানদত্তের কালনির্পণ লইয়া মতভেদ বর্তমান। ভানুদত্তের তার নাম 

গণেশ্বর, 'নিবাস গঙ্গাতীরবন্তর্ঁ বিদেহভূমিতে--“তাতো যস্য গণেশবরঃ কাঁবকুলালগকারচূড়া- 
মাণর্দেশো যস্য বিদেহভূঃ সরসরিৎকল্লোলাকিম্মাীরতা।, সংবেন্দ্রনাথ দাশগনপ্ত ও সূশীল 

চন্দ্র দে মহাশয়ের মতে ভানূদত্ত খুধৈম্টীয় ১৩শ শতকের শেষপাদে ও ১৪শ শতকের প্রথম- 
পাদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন-- “776 72597727111 0895 ৮10 00909001510 চে 

10870985 200 1091011)95 200 106 19815 0065 1185. 176 (13102050865) 5661105 %€0 

10258. 07251117001) 1000 192567142189. 1175 97099015 20991950060. (0%/2109 ০ 

00 01 06 138) 01 006 10681101108 01 €06 146) 0910601%. 17105 (762. 09%154 

9651005 1০0 102৮৪ 70862) 1090061190 ০0 19259.08%9,19 (562. 000£7%02. 200. ]992,097. 

19 £611615115 1012060 1) 00 721) ০০0601% 4:]). 20089 00122100070015 7৫5৫- 

?7,2771217 127212570 (5021009 02050165) 5295 ৮2660 20 1428. 1015 2150 ০000- 

10019695 ০: 00100185101 27006 605 0216 06 13179170029, 005 006 000115186 

50108561776 2৮ 006 9100. 01 ৮) 7 0 01 006 78210010108 01 05 4৮0 ০906025- 

[71507 ০: 58.05101 11518৮016 (0. 0. 1947. ৬০1. [. 55610]. পুনশ্চ 

সতাশচন্দ্র রায় মনে করেন যে, ভানুদত্ত খুশঃ ১৪ শতকের শেষপাদে কিংবা ১৫ শতকের 

প্রথম পাদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগন্নাথ শিরোমাঁণ তদীয় “রসগঙ্গাধর, [ খ2ঃ ১৬ 

শতক ] নামক গ্রন্থে একটি গ্লোক-[ 'রুপযৌবনলাবণ্যস্পৃহনীয়তরাকৃতিঃ। পরতো হারিণা- 



রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্ ১৬৯ 

ক্ষণামেব পাষ্পায়ূধীয়াত॥ পৃঃ ২৭১-৭২ মূল ক্লোক (বারাণসণী সংস্কৃত গ্রল্থমালা ) ও 
নাগেশ ডট্রের টীকা দুষ্টব্য। |-এ ভানদুদত্তের রসমঞ্জ্রীর মঙ্গলাচরণের গ্লোকাংশ | 'আত্মীয়ং 
চরণং দধাঁতি পুরতো- ইত্যাঁদ' | সমাবেশ করাতে মনে হয়, ভানূদত্ত খুখঃ ১৬ শতকের 
পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অপর একটি সময় বলা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ কবিরাজ- 
[খুশঃ ১৪ শতক ]-এর সাহতাদর্পণে ভানুদত্তের 'প্রোষ্যৎপাঁতিকা' নামে নবমী নাঁয়কার 

নিদ্দেশ না থাকাতে মনে হয় ভানুদত্তের জীবৎকাল কাঁবরাজের পরে অর্থাৎ খুখঃ ১৫ 

শতকের প্রথমপাদের পরে নহো। অমরুশতক-[ খুগঁঃ ৯1 ১০ শতক 1-এর প্রস্থান বললে 
কৃতং গ্লোকটি ভানৃদত্তে থাকায় বলা যায়, ভানুদত্ত অমরু কাঁবর পরবত্তর্ঁ। [রসমঞ্জরণ। 

কাঁলকাতা। ১৩২০ সাল। ভূঁমকা ] রসমঞ্জরীর একাধিক টীকা পাওয়া যায়-_অনস্ত- 

পাণ্ডতের 'বাঙ্গ্যার্থকৌমুদ', নাগেশভট্রের 'রসমঞ্জরীপ্রকাশ', গোপালভট্রের 'রাঁসকরঞ্জনণ”, 

রঙ্গস্বামীর 'রসমঞ্জর্যযামোদ', মাধবের 'ভানুভাবপ্রকাশিন” প্রভৃতি। 

& 'কাব্যমালা' কাব্যসংগ্রহ [ তৃতীয় গুচ্ছ । বোম্বাই নির্ঘরসাগর প্রেস প্রকাশিত ]। 

৬ কাশী সংস্কৃত গ্রল্থমালা [ক্রুমিক সংখ্যা ১৪৫। কৃষমোহন ঠাকুর সম্পাদিত । 

১৯৪৭ খ:ঃ]। সাহিত্যদর্পণ | সংবাদজ্ঞানরত্বাকর প্রেসে মাদ্রত। কাঁলকাতা ১৮৭৩ 

খুশঃ। ২য় সং।]। 

৭ শঁশবাঁসংহসরোজ' [ লক্ষে] নওলকিশোর ল্মালয় হইতে প্রকাঁশত ও 'শিবাঁসংহ 
সেঙ্গর কতৃকি সম্কালত ১০০০ হিন্দী কাবির কাব্যসংগ্রহ ]। 

৮ 'রসমঞ্জরী' [সতীশচন্দ্র রায় অনূদিত। বসম্তকুমার চন্রবত্তর্ঁ প্রকাশিত। 
কাঁলকাতা মডেল লাইব্রেরী । সন ১৩২০ সাল। প্রথম সংস্করণ ] 

৯ জাীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহা [১৮৭২ খীঃ।পৃঃ ৪৮৫-৯০]। 

১০ বাংস্যায়ন কৃত 'কামসূত্র” [কিকাতা, ১৩১৬ সাল ]। 

১১ উজ্জবলনীলমাঁণ [ শ্রীমৎ ভাক্তপ্রসাদ পরী গোস্বামী সম্পাদিত ও শচীনাথ রায় 

চৌধুরী প্রকাশিত। ১৩৫৩ সীল 5১৯৪৬ খুিঃ। কলিকাতা ।]। 

১২ পণ্টসায়ক বা কামের পাঁচবাণ [ সরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্কীলিত ও অনূদিত। 

কার্তকচন্দ্র ও প্রফুল্লকুমার ধর প্রকাশিত। সন ১৩৩৭ সাল। কলিকাতা ।]1। 

১৩ নঅনঙ্গরঙ্গ' [ পাঞ্জাব সংস্কৃত বুক ডিপো । লাহোর ১৯২০ খুীঃ। রামচন্দ্র শাস্রশ 

সম্পাঁদত ]। 

১৪ বাঁঞ্কমচন্দ্র ['বাঁবধ প্রবন্ধ। ণবদ্যাপাত ও জয়দেব, ]1 

১৫ সতাঁশচন্দ্র রায় অনুদিত বাঙ্গালা 'রসমঞ্জরা' গ্রন্থের ভূমিকা। 
১৬ ধশঙ্গারহাস্যকরুণরোদ্রবীরভয়ানকাঃ। বাঁভংসোহজ্তুত ইত্যন্টৌ রসাঃ শাস্তস্তথা 

মতঃ॥” --সাহিত্যদর্পণ [৩য় পারিচ্ছেদ। ২০৯]। 

১৭ শবনয়াঙ্জবাদিযুক্তা গৃহকর্্মপরা পাঁতিব্রতা স্বীয়া। সাপি কিতা ভ্রিবিধা 
মদ্ধা মধ্যা প্রগলভেতি॥ প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদনাবকারা রতৌ বামা। কাঁথতা মূদশ্চ মানে 
সমাঁধকা লজ্জাবতী মুগ্ধা॥ মধ্যা িচিন্রসূরতা প্ররূঢুস্মরযৌবনা। ঈষৎ প্রগলভবচনা 

মধ্যমব্রশীড়তা মতা] স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরতকোবিদা। ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্ভা- 

ক্াস্তনায়কা॥ --সাহিতাদর্পণ [৩য় পারচ্ছেদ। ৯৭-১০১]। 



১৪০ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ু 

১৮ 'মগ্জা নববয়ং কামা রতৌ বামা সখীবশা। রতচেম্টাসু সব্রীড়চার্গপ্রযতভাক্ ॥ 
কৃতাপরাধে দয়িতে বাম্পরুদ্ধাবলোকনা। প্রিয়াপ্রয়োক্তো চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥' 

-উজ্জবলনীলমণি [পর ১৪]। 

১৯ "সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তার্ণ্যশালিনী। কিপ্িতপ্রগ্ল-ভবচনা মোহাম্তসরতক্ষমা। 

শধ্যা স্যাং কোমলা ক্লাপ মানে কুব্রাপি ককা্শা॥' -_উজ্জবলনীলমাঁণ [পৃ ১৫]। 

২০ প্রগল্ভা পূর্ণতারুশ্যা মদান্বোরুরতোৎসুকা। ভূঁরভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনান্রাস্ত- 

বল্লভা। আতিপ্রোৌটঢোক্তিচেম্টান্দী মানে চাত্যন্তকক্শা ॥৮”- উজ্জবলনীলমাণি [পৃঃ ১৬]। 

২১ ধধারা তু বাক্ত বক্রোক্ত্যা সোত্প্রাসং সাগসং 'প্রয়মূ। অধীরা পরুষৈর্বাক্যোর্নরস্ো- 
দ্বল্লভং রূুষা। ধারাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদাত প্রিয়ম। উদাস্তে সূরতে ধারা 
সাবাহথা চ সাদরা। সম্ভজ্জ্য 'নম্ঠুরং রোষাদধাীরা তাড়য়েৎ 'প্রয়মূ। ধারাধীরগুণোপেতা 

ধীরাধীরোতি কথ্যতে।' -_উজ্জবলনীলমাঁণ [ পৃঃ। ১৫১৭ ]। 

শপ্রয়ং সোতপ্রাসবক্রোক্ত্যা মধ্যাধীরা দহেদ্রুষা। ধারাধীরা তু রাঁদতৈরধাীরা 

পরুষোক্তভিঃ॥ প্রগল্ভা যাঁদ ধারা স্যাচ্ছন্নকোপাকৃতিন্তদা। উদাস্তে সরতে তর 

দর্শয়ন্ত্যাদরান্ বাঁহঃ॥ ধারাধীরা তু সোল্ল্ণ্ঠভাষিতৈঃ খেদয়েদমূম। তজয়েত্তাড়য়েদন্যা 
প্রত্যেকং তা আপ দ্বিধা। কনিম্চজ্যেন্ঠর্পত্বান্নায়কপ্রণয়ং প্রাতি। --সাহত্যদর্পণ [৩য় 

পারচ্ছেদ। ১০৩-০৭] 

২২ 'করগ্রহাবীধিং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশতৎপরা। পাতিত্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কাথতা 
ইহ॥ রাগেণৈবা্পতাত্বানো লোকযুগ্মানপোঁক্ষণা। ধম্মেণাস্বীকৃতা বাস্তু পরকীয়া ভবাস্ত 

তাঃ॥ কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ। গোপৈবূট়া অপি হরেঃ সদাসস্তোগলালসা। 

পরোঢ়া বল্পভান্তস্য ব্রজনার্যোহাতিপ্রসতিকাঃ॥ উজ্জবলনীলমাঁণ [ পৃঃ &, ৬, ৭]। 

২৩ 'যাত্রাদানরতান্যোঢ়া কুলটা বিগতন্রপা ।"_সাহিত্যদর্পণ [৩য় পারচ্ছেদ। ১০৯]। 

২৪ 'নানাকার্যাবশাদ যস্যা দূরদেশং গতঃ পাঁতিঃ। সা মনোভবদ_ঃখার্তা ভবে প্রোষত- 
ভর্তৃকা॥' -_সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ১১৯ ]। 

“দুরদেশং গতে কান্তে ভবে প্রোষতভর্তকা। 'প্রিয়সঙ্কীর্তনং দৈন্যমস্যান্তানব- 
জাগরো। মালিন্যমনবস্থানং জাড্যচিন্তাদয়ো মতাঃ ॥, -__উজ্জবলনীলমাঁণ [পৃঃ ১৯]। 

২৫-৩১ তুলনীয়ঃ সাহত্যদর্পণ [৩য় পারচ্ছেদ। ১১২]; উজ্জবলনীলমাণ 
[পৃঃ ১৮, ১৯]; অনঙ্গরঙ্গ [পৃঃ ২৭, ৫৬, ৫৭]; পণ্চসায়ক ! পৃঃ ১২৮ (শ্লোক 
২৯) হইতে পৃঃ ১৩৫ (শ্লোক ৩৬)]। পণ্টসায়ক-[ পৃঃ ১৩২, শ্লোক ৩৩]-এ 'বিপ্রলন্ধা 
নায়িকার সংজ্ঞা অন্যর্প--“সঞ্কেতকং প্রিয়তমঃ স্বয়মেব দত্ত সৈবাগতঃ সম্মাচিতে সময়ে চ 

যস্যাঃ। হম্টা বচোহমৃতরসৈঃ সকলাঙ্গষস্টিঃ সা বার্ণতা কাববরোরিহ বিপ্রলঙ্কা ॥: 
৩২ তুলনায় £-“দায়তে পরদেশসংস্থিতে শাঁশপঙ্কেরুহচন্দনারদীভিঃ। পাঁরিতপ্যত এব 

যদ বপ7ঃ কাঁথতা সা কবাভর্বিয়োগিনী॥' --অনঙগরঙ্গ [পৃঃ ৫৭] 
'দেশান্তরং প্রাতিবিশেৎ রমণশ্চ যস্যা দত্তবা বিধিং 'চিরতরং গ;রকাাঁষোগাং। দ্বার- 

দুঃখদহনৈঃ পরিবেদিতাঙ্গী সা প্রোষিতা প্রিয়তমা কাঁথতা মূনীন্দৈঃ॥ -_পণ্যসায়ক। 

৩৩ উজ্জবলনীলমাঁণতে নায়িকা সাধনপরা, দেবী ও 'নিত্যপ্রয়া ভেদে 'তিনপ্রকার। 

সাধনপরা 'দ্বাবধা- যৌিকী (3 মুনি + উপানিষদ ) ও অযৌতথকণী (2 প্রাচীনা + নবশনা )। 



রসমঞ্জরী ও ভারতনন্দ্ ১৬১ 

আভস্মারকা ইত্যাদি অন্ট-নাঁয়কা প্রত্যেকে পূনরায় তষ্টাবধ। কে) আভসারিকা [জ্যোতয়া, . 
তামস, বর্ষা, দিবা, কুচ্ঝাঁটকা, তীর্ঘযারা, উন্মত্ত, অসম্জসা] ; খে) বাদসচ্জা [ মোহিন”, 
জাগ্রাতকা, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, স্দীষ্তকা, চকিতা, সূরসা, উদ্দেশা]; গে) উৎকাণ্ঠিতা 
[দুম্সাঁত, বিকলা, স্তব্ধ, উচ্চকিতা, অচেতনা, সুখোতকষ্ঠিতা, মুখরা, নির্্বন্ধা] ; 
€ঘে) বিপ্রলন্ধা [ বিকলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দন়া, প্রথরা, ঘ্যতাদরা, ভখতা]; 
(৬) খশ্ডিতা [ নিন্দা, ক্লোধা, ভয়ানকা, প্রগল্ভা, মধ্যা, ম্য্ধা, কাম্পিতা, সন্তপ্তা]; 
(চ) কলহান্তারতা [আগ্রহা, ক্ষুন্ধা, ধারা, অধীরা, কুপিতা, সমা, মৃদুলা, বিধ্রা]; 
(ছ) প্রোধিতভর্তৃকা 1 ভাবী, ভবন্, ভূত, দশদশা, দূতসংবাদ, বিলাপা, সখনাক্তকা, ভাবো- 
ল্লাসা]; (জ) স্বাধীনভর্তৃকা [কোপনা, মানিনী, মুদ্ধা, মধ্যা, সমদক্তকা, সোল্লাসা, অনু- 

কুলা, আভাষিক্তা ]। 

৩৪ 'প্রেমলশলাবহারাণাং সম্যগবিস্তারিকা সখশী। বিশ্রপ্তরত্ূপেটশী চ ততঃ সম্চু 

বাবচ্যতে ॥ শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ। তয়োদ্ঘয়োর্পালগ্তঃ সন্দেশপ্রেষণং 
তথা। নায়িকাপ্রাণসংরক্ষাপ্রষত্রাদ্যাঃ সখাীন্লিয়া ॥॥ -উজ্জবলনীলমাঁণ [পঃ ২৮, ৩৬]। 

৩৫ প্দাসী বারবধূর্নট চ বিধবা-বালা চ ধান্রী তথা। কন্যাপ্রব্রজতা চ ভিক্ষুবনিতা 

সন্বান্ধনী শিল্পিনী॥ মালাকরনিতম্বিনী দৌত্যে স্মৃতা যোষতঃ। আলাপ্যা কাঁবাঁভঃ 

সদৈব মদনব্যাপারলনলাবিধো ॥, --পণ্চসায়ক [পঙঃ ৯৩]1 অনঙ্গরঙ্গ [পৃঃ ৪৩], 

বাংস্যায়নের কামসূত্র [পৃঃ ২৪৬] দ্রষ্টব্য! 

৩৬ “কলাকৌশলমূৎসাহো ভাঁক্তশ্চন্তজ্ঞতা স্মতিঃ। মাধূর্ধং নম্সবিজ্ঞানং বাঁপ্মিতা 

চোত তদ্ গুণাঃ॥, -_সাহিত্যদর্পণ [৩য় পারিচ্ছেদ। ১৯৫৮ ]1 

৩৭ কামসূত্র [চতুর্থ অধিকরণ। প্রথম অধ্যায়। &]1; তুলনীয়ঃ পণ্টসায়ক [পও 

২-৩। শ্লোক ৪ ]1 

৩৮ উউত্তঃ পাঁতিঃ স কন্যায়াঃ ষঃ পাণিগ্রাহকো ভবেং।' -উজ্জবলনীলমাঁণ [পৃঃ ২]। 

৩৯ তুলনীয় ঃ সাহত্যদর্পণ [ ৩য় পারচ্ছেদ। ৭০,_], উজ্জবলনীলমাঁণ [পঃ ২-৩]। 

উজ্জব্লনশীলমাঁণর 'বভাগানুসারে নায়ক চার প্রকার _ধীরোদাত্ত, ধীরলিত, ধীরোদ্ধত এবং 

ধীরশাস্ত। ইহারা প্রত্যেকে পূর্ণ-পূর্ণতর-পূর্ণতম, পাঁত-উপপাঁতি, অনুকূল-দাঁক্ষণ-ধৃষ্ট- 

শঠ ভেদে সর্বসমেত ৯৬ ভাগে 'বিভক্ত। ভরতমুঁনর মতাঁবরুদ্ধ হওয়াতে রূপগোস্বামী 

নায়কের ধূর্তাদি ভেদ পারত্যাগগ করিয়াছেন। 

৪০ “আত্যান্তকরহস্যজ্ঞঃ সখখভাবসমাশ্রতঃ। সব্রেভ্ঃ প্রণয়িভ্যোহসৌ প্রিয়নর্মসখো 
বরঃ ,-উজ্জবলনীলমাঁণ [পৃঃ ৪11 রূপগোস্বামীর মতে পপ্রয়নর্্মসখা' অন্যতম নায়ক- 

সহায়। 

৪১ দ্দূরাদনূবাত্তীন স্যাং তস্য প্রাসাঙ্গকোতিবৃত্তে তু। 'কিণিত্দ্গাণহীনঃ সহায় 
এবাস্য পঈঠমন্দাখ্যঃ॥৮ --সাহিত্দ্পণ [৩য় পারচ্ছেদ। ৭৬], উজ্জবলনীলমাঁণ 

[পৃঃ ৪]; পণ্চসায়ক [পৃ ৩। শ্লোক ৫]। 
৪২ সাহত্যদর্পণ [৩য় পারচ্ছেদ। ৭৮]; উজ্জবলনশীলমণি [পর ৪11 

৪৩ 'ভৃতা-দাসের-দাসেয়-দাস-গোপ্যক-চেটকাঃ। -অমরকোষ। সাহত্যদর্পণ [৩য় 

পারচ্ছেদ। ৭৮1; উজ্জবলনীলমণি [পৃঃ ৪] 

১৯ 



৯৮২ , প্লায়গুণাকর ভারতচল্দু 

88 'একদেশানিদাযু ক্রীড়নকো বিশ্বাসাশ্চ বিদ্ষকঃ বৈহাঁসিকো যা "কামসত 
[পৃঃ $$]1 াহিভাদর্পথ [৩য় পাঁরচ্ছেদ। ৭৯]; উজ্জবলনীলমাঁপ [পৃঃ ৪]। 
দ্রষটব্যং কামসূত্র [প্র্য় অধিকরণ। 5র্ঘ অধ্যায়। পৃঃ ৫৪৫৫ 11 

6৫ সাহত্যদর্পথ- ০২১৩, ২২৪-এ 'বপ্রলন্ত বিভাগটি এইর্প--স চ পূর্বরাগ- 
মান-প্রবাস-কর্ণ্াত্বকশ্চতুদ্ধা ক্যাৎ। করুণ 'বিপ্রলভের উল্লেখ অনা নাই। 'যুনোরেকতর- 
'স্মন গতবাতি লোকাস্তরং পুনর্লভ্যে। 'বিমনায়তে যদৈকম্তদা ভবে করুণ বিপ্রলভাখাঃ |: 

৪৬ সাহিত্যদর্পণ- ৩য় পারচ্ছেদ। ২১৭ 3-এ পূর্বরাগও নিবিধ-_“নীলীকুসুন্ত- 
মাঞ্জষ্ঠা পূর্্বরাগোহপি চ ভ্রিধা। ন চাঁতিশোভতে যন্লাপোত প্রেম মনোগতম-। ' তক্ষীলী- 
রাগমাখ্যান্তি যথা শ্রীরামসীতয়োঃ। কুসুন্তরাগং তং প্রাহর্ধদপোতি চ শোভতে। 

মঞ্জিষ্ঠারাগমাহনস্তং যনাপৈত্যতি শোভতে 1” 

৪৭ হিডেন মৃখ্য 
সন্ভোগ দুই প্রকার- প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ। সম্পন্ন সম্ভোগ পুনরায় 'দ্বিবধ-_আগাঁত [5 লৌকিক 
ব্যবহার দ্বারা আগমন ] ও প্রাদ্দর্ভাব [5 প্রেমপংরস্তে অকস্মাৎ আগমন 11 

৪৮ “লালসোদ্বেগজাগর্ষ(স্তানবং জাঁড়মাত্ত তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুঙ্মাদো মোহো মততযুর্দশ- 
দশা --উজ্জবলনীলমাণ [পৃঃ ৮৬-৮৮]; সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ২১৪--]। 

৪১৯ “সাক্ষাৎ কৃষ্স্য চন্রে চ স্যাৎ স্বপ্লাদৌ চ দর্শনমৃ।৮ --উজ্জবলনীলমাঁণ 
[পৃঃ ৮৪]। 

&০ 'সামভেদোহ্থদানগ নত্যুপেক্ষে রসান্তরমূ। তদভঙ্গায় পাঁতিঃ কুর্যাং বড়ুপায়া- 

নাত ক্রমাং॥। তত্র 'প্রয়বচঃ সাম ভেদম্তংসখ্যপাজ্জনমূ। দানং ব্যাজেন ভূষাদেঃ পাদয়োঃ 
পতনং নতিঃ॥ সামাদ তু পারক্ষাণে স্যাদপেক্ষাবধারণমৃ। রভসন্রাসহর্ধাদেঃ কোপন্রংশো- 
রসান্ভরম্ 0৮ --সাহিত্দর্পণ [৩য় পারচ্ছেদ। ২২০]; তুলনীয়ঃ উজ্জবলনীলমাঁণ 
[পঃ ৮৯৯৪ ]। 

৫১ উজ্জবলনীলমণিতে উজ্জ্বল বা আদিরস দ্বিবধ--বিপ্রলম্ত ও সভোগ। 

ধিপ্রলস্ভ চতুব্রিধ--পূর্্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপান্রাগ ও প্রবাস। 
সম্ভোগ চতুব্বিধ--সংক্ষি্, সঞ্কীর্ণ সম্পন্ন ও সম্বৃদ্ধ। বিপ্রলন্ত ও সম্ভোগের আটটি ভাগ 
পুনরায় প্রতোকাঁট আটাট 'বিভাগে বিভক্ত হইয়া সর্্বসমেত ৬৪ প্রকার রস হুইয়াছে। 

(ক) পূর্বরাগ | দর্শন-জন্য__সাক্ষাৎ, চিন্রপট ও স্রপ্ন; শ্রবণ-জনা--বন্দী বা ভাট 
মুখে, দূতাী মূখে, সর্থা মুখে, গুণীগণের মুখে ও বংশীধবানি শ্রবণ ]। 

(খ) মান [ সখীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, বংশীধবাঁন শ্রবণ, নায়কাঙ্গে ভোগাঙ্ক 

দর্শন, প্রাত-নায়িকার দেহে ভোগাঞ্ক দর্শন, গোরস্খলন, স্বপ্ন দর্শন ও অন্য নায়িকার সঙ্গে 
দর্শন ]। 

(গ) প্রেমবৈচিত্তয [ কৃষের প্রাত, মূরলীর প্রাতি, নিজের প্রাতি, সার প্রাতি, দ্তার 
প্রীত, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি ও গ্ররন্বনের প্রাতি আক্ষেপ] । 

(ঘ) প্রবাস [নিকট-স্কালীয়দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ্, কার্যানুরোধ ও রাসে অন্ত- 

দ্ান জ্বনিত সামারক বিরহ ; দূর--ভাবী (প্রবাজ গমনের বার্তা শ্রবণে ), মথুরাঞ্ধমন ও 
স্বারকাগমন ]। 



রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্রু ১৬৩ 

(৬) সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ [বাল্যাবস্থায় মিলন, গমন, গোদোহন, অকস্মাং চুম্বন, 
হস্তাকর্ষণ, কল্মাকর্ধণ, বর্মরোধন ও রাতিভোগ ]। 

চে) সং্কীর্ণ-সভভোগ [মহারা, জলতীড়া। কুজলালা, ধাদলীলা, বংশীচুর, নৌকা- 
বিলাস, মধূপান ও সূর্যপূ্জা ]। 

(হ) সম্পন্ন-সন্ভোগ [ স্ুদূর দর্শন, ঝুলন, হোল, গ্রহোলিকা, পাশাখেলা, নর্তকরাস, 
রসালস ও কপটনিদ্রা ]। 

'(জঁ) সম্বন্ধ-সন্ভোগ [স্বপ্নে বিলাস, কুরুক্ষেত্র-মিলন, ভাবোল্লাস, ব্রজাগমন, বিপরীত 
সভোগ, একন্ননিদ্রা, ভোজনকৌতুক ও স্বাধীনভর্তৃকা ]। 

[দুষ্টব্যঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সাছিতারয় প্রণীত প্রবন্ধ কীর্তন (শারদীয়া 
যুগান্তর। ১৩৫৮ সাল। পঃ ৮৯-৯০)]। 

৫২ উজ্জবলনীলমাঁণ [অনুভাবপ্রকরণমৃ। শ্লোক ১-৩০, পৃঃ ৫০-৫৪]। 

৫৩ তুলনায়ঃ রাঁতমঞ্জরী [গ্লোক ১০-১১]। 
&৪ তুলনীয়ঃ “£ 908. ৮0010 0866 106, 0100 06 009 টাতি 9620 

08৪ 5090 00089 09৮ ৪৮ 00 66৮ 1900 00 4৮ 01] 16 093 06০000৩ &, 

719009 11৬61 106£016 0 9600 %0 020০0 19 2৬০. 0610086. 5, ]6100)6. 

&৫ পণ্সায়ক |গ্লোক ৬-৯। পঃ ৩৫]; অনঙ্গরঙ্গ [গ্লোক ১০-১৬। গড ২-৩৭। 

৫৬ তুলনীয়ঃ পণ্টসায়ক [পঃ ২২-২৩]; অনঙ্গরঙ্গ [পঃ ১০-১২। ক্লোক 
১৬-২৫]। চি 



॥৯॥ পীরমাহাত্ম কাব্য ও ভ'গতচন্দ্র 
মৃসলমান রাজত্বকালে পীর-ফকণীরেরা কেবল ধর্্মসাধনা করিয়াই ক্ষান্ত 

হইতেন না, রাজ্যশাসনদণ্ড পাঁরচালনাতেও অনেক সময় তাঁহাঁদগের যথেষ্ট 

হাত থাকিতা১]। মুসলমান ও হিন্দু, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্র- 

দাঁয়কতার বিষ যাহাতে প্রবেশ না কাঁরতে পারে, পুরাণে এবং কোরানে যাহাতে 

অনর্থক সংঘাত না বাধে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই একদা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে 

হিন্দ্-দেবতা নারায়ণের 'সত্যপীর' রূপ কম্পিত হইয়াছিল। 'পীর' অর্থে 

গুরু, সুতরাং সত্যপীর অর্থে “সত্যগুরু' বা নারায়ণ। সত্যপণীর প্রয়োজনের 

দেবতা, বিশেষ প্রয়োজনেই এই দেবতা 'হন্দ;-দেব-গোষ্ঠীর মধ্যে আপনার 

স্থান কাঁরয়া লইয়াছলেন। অদ্ধমূসলমানী “সত্যপীর, নামের দোহাই 'দিয়াও 

একদা 'হন্দুগণ নারায়ণাঁদ দেবতাকে ধংস হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। 

[খতঃ ১৬ শতক] শেখ শাহ জলালের মাহমাদ্যোতক দুই একটি বাঙ্গালা 

ছড়াতে এবং সহদেব চক্রবত্তরঁর ধম্মপুরাণে খুটঃ ১৭ শতক] নরঞ্জনের 

রূত্মা' নামক সাবিখ্যাত কাব্যাংশাঁটতে ২]। সেকশুভোদয়া- পৃঃ ১২]-তে 

পীরমাহমা বর্ণনাটি এইরুপ-_ 

_ মকদম সেক শাহ জলাল তবরেজ, তব পাদে করোঁ পরণাম। 

চৌদীশ মধ্যে জানবে যাহার নাম, | 

বারেক রক্ষা কর মোর পণ প্রা 

দেশে গেলে দিব তোমার নামে অদ্ধেক দান॥ 

ণনরঞ্জনের রুজ্মাশা ৩]-তে ধম্ম এবং অপরাপর প্রধান দেবতা সকল যবন-রূপ 

ধারণ কারয়াছেন-__ 

ধম্্ম হইলা যবনরূপণী, মাথায়ে ত কাল টুপ, হাতে শোভে ন্রিকচ কামান। 

চাপিয়া উত্তম হয়, ভ্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম॥ 

নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেম্ত অবতার, ম:খেত বলয়ে দম্বদার। 

যতেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন, আনন্দে ত পারল ইজার॥ 



বিনা কাব্য ও ভারতচল্দ্র ১৬০. 

্রন্ধা হৈল মহাঁমদ, বিষু হৈল পেগাম্বর, আদম্ফ হইল শৃলপাণি। 

গণেশ হইল গাজী, কার্তক হইল কাজ”, ফকির হইল যত মুনি॥ . 
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইলা শেখ, পরন্দর হইল মলনা। রঃ 

চন্দ্র সূর্য আদ দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে, সভে 'মাঁল বাজায় বাজনা ॥ 
আপান চশ্ডিকা দেবা, তি*হ হৈলা হায়া বিবি, পদ্মাবতী হৈল বাব নূর। 
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সভে একমন, প্রবেশ কাঁরল জাজপুর [৪] 

খম্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমাদ্ঘ পর্য্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ পারমাহাত্ময 

কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই শতাব্দীতে দাঁক্ষণ রায়, কাল; রায় এবং 
পপর বড় খাঁ গাজীর নামে যে-কাব্য-কাহনীগদীল রাঁচিত হইয়াছে তাহাতে 

পারমাহাত্্য কাব্যের অঙ্কুরোন্মেষ দৌখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণরামদাসের 'রায় 

মঙ্গল' কাব্যে পরমেশের অর্ঘ-কৃফণ অর্ঘ-পয়গম্বর 'বেশে 'কোরান-পুরাণ দ্যই 

হাতে' লইয়া দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর মধ্যে 'দোস্তানি' পাতানোর ব্যাপারে 

সত্যপণর দেবতার ইঙ্গিত সস্পম্ট। মঙ্গলকাব্যের যুগে জাত বাঁলয়াই পণর- 

মাহাত্ম্য কাব্যগুলি অনেকটা মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে ঢালা-তবে আকারে ক্ষুদ্র। 

মঙ্গল-দেবতার ন্যায় সত্যদেব বা সত্যপীরও আত্মপ্রাধান্য প্রাতষ্ঠার্থে জনাবশেষের 

উপর করুণা ও নিগ্রহ বর্ধণ করিয়াছেন এবং পান্রপান্রীরাও মাহমা প্রচার কাঁরয়া 

যথারীতি যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। 

পরমাহাত্্য কাব্যগুলর কাঁহনী বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি সাধারণ 

বিষয় নজরে পড়ে। কাব্যগ্ীলিতে প্রথমে একটি আন্মজ্গানক ব্যাপার বার্ণিত 

হইয়াছে । এই ব্যাপারটি 'হন্দদিগের বিশেষ উপচারযুক্ত ৫] পূজার সাঁহত 

সদৃশ। পূজার দেবতা সত্যপীর হইলেও ধ্যান, স্তব ইত্যাদি সমস্তই নারায়ণের 

মত। পূজাদির পর ব্লতকথাতে সত্যপীরের মাহাত্সূচক কয়েকটি উপাখ্যান 
বলা হয়। এই উপাখ্যানগ্ালর পান্রপান্রী সাধারণতঃ এক সদদারদ্র ব্রাহ্মণ 

| কিংবা এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি 1, কাঠুরিয়া এবং এক বণিক। বাঁণকের উপাখ্যানাট 

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীমঙ্গলের ধনপাঁতি-খাল্লনা, শ্রীমস্ত-সুশণীলার আখ্যানের দ্বিতীয় 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যায়। কোন কোন কাব্যে মুসলমানী ভাবাসস্ত 

কাহিনশরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 



১৬৬  যাগখাকর ভারতচন্ 

সংস্কৃত অধায় রাঁচিত সত্যনারায়ণের মাহাত্মা-কাব্য পাওয়া যায় স্কন্দ- 
প্রাণের দ্নেৰাখণ্তে 1৬11  স্কন্দপণুরাণের এই অংশাঁটর বাথার্থ্য সম্বন্ধে ধথেম্ট 
সন্দেহের অবকাশ জাছে। তথাপি এচ্ছলে লক্ষণীয়, ভাষায় রচিত সত্যপণরের 

পাঁচালী কাবোর অনেকগুলিই এই পুরাণের কাহিনশীটিকে আদর্শ কারিয়াছে। 

রেবাখশ্ডের আঁধষ্ঠারী দেবতা সত্যপীর নহে, সত্যনারায়ণ। অবশ্য 'আঁত 
প্রাচীন হস্ত খত ভট্টপল্লশ পস্তকে প্রাপ্ত-_এই নজশীর দেখাইয়া পাঁচালীর 
মধ্যে পীর ও নারায়ণের অভেদত্বও প্রদার্শত হইয়াছে-_কেচিং কলো 'বাদষ্যান্ত 

সত্যপারং তমেব 'হ। সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে ॥'। সমস্ত 

অংশাঁটই খন সন্দেহযুক্ত, তখন এই বিশেষ গ্লোকটি প্রাক্ষপ্ত কিনা! ৭1, ইহার 

বিচার বাহল্য মান্র। যাহাই হউক্, এই কাব্যটির উপক্রমাঁণকায় পাইতোঁছ যে, 

সত্যনারায়ণের পৃজা ছাড়া “কলো নাস্ত্েব গাঁতরন্যথা'। একাঁদন নৌমষারণ্যে 

শোৌনকাদি মুনির নিকট ব্যাসশিষ্য সত মুনি সত্যদেবের মাহাত্যমূলক চাঁরাট 

কাঁহনী বাললেন। প্রথমাঁট কাশীপুর গ্রামবাসী জনৈক সম্দারিদ্র ব্রাহ্মণের 

[নাম দেওয়া নাই] প্রাত সত্যদেবের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধাঁরয়া করুণা প্রদর্শন 
ও পূজা-পদ্ধাত কথন। পুজার ফলে উক্ত দরিদ্র ছিজের ধন-ধান্যে লক্ষন্রী- 
লাভ। দ্বিতীয়টি, পৃব্বোক্ত ব্রাহ্মণের দম্টান্তে জনৈক কাঠুরিয়া-[ কাম্ঠকেতু ]-র 

পূজা ও ফলপ্রাপ্তি। তৃতণয় গল্পাঁট একটি বাঁণকের। নৃপাঁত উল্কামুখ ও 

রাণী ভদ্রুশলার পিঙ্ধৃতীরে সত্যদেব পূজা দৃন্টে এক বাঁণক [নাম দেওয়া নাই] 

সত্যদেবের প্রাতি ভাক্তমান হয়। ফলে নিঃসন্তান বাণকের কন্যালাভ হয় কিন্তু 

সত্যদেবের প্রাতশ্রুত-পূজা আর করা হয় না। পরে কন্যা কলাবতাঁর গববাহের 

পর সজামাতৃক [জামাতার নাম করা হয় নাই] উক্ত বাঁণক রত্বসারপুরে চন্দ্র 

কেতুর রাজ্যে বাণিজ্য কারতে গেলে রাজধন-চৌধ্যাপরাধে উভয়ে বন্দী হয়। 

এঁদকে স-সুতা বাঁণকভার্ঘাা সত্যনারায়ণের ব্লত কাঁরলে সত্যদেব সন্ভ্ট হন 
এবং রাজাকে সসম্মানে বল্দীদ্বয়কে ছাঁড়য়া দিতে নিদ্দেশ দেন। প্রত্যাবর্তন 

কালে ছদ্মবেশী সত্যদেবের সাঁহত বাকৃছলনার জন্য বাঁণকের ধননাশ হয় ও 

পরে স্তবে-তুষ্ট দেবতার বরে পনঃপ্রাপ্তি ঘটে। গৃহের নিকটবন্তর্ঁ হইলে কন্যা 

কলাবতী (প্রসাদ হেলনা' কাঁয়া স্বামিদর্শনে গেলে ঘাটের নিকট নৌকাডুবি 
হয় ও পরে সত্যদেবের পৃজা করায় সব্্বস্বপ্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থ গ্পাঁটিতে 
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বংশধ্বজ রাজা মূগয়া হইতে ফিরিবার সময় গোপগণকে সতাদেব পূজা কাঁরতে 
দেখেন। প্রথমে অবজ্ঞা করাতে রাজার শতপন্টর সহ ধননাশ হয়। পরে অনুতপ্ত 

পাইয়াছিলেন। 

ভাষা-কাব্যে সত্যপশীরের কাঁহনীতে মূলতঃ প্রথম [তিনাটি [ কখনও 

কখনও প্রথম দুইটি] কাহন গৃহীত হইয়াছে। চতুর্থ কাহিনীর উল্লেখ 
বিশেষ পাওয়া যায় না। ম্ছান, কাল, পান্রপান্রীর নামের মধ্যে পাথক্য দেখা 

যায়। কয়েকটি দষ্টান্ত দিতোঁছ। শঙ্করাচার্যের ৮] নামে প্রচ্জিত সতা- 
নারায়ণের কথাতে, প্রথম 'তিনাঁট গল্প পাওয়া যায়। ব্রাঙ্গণ মথ,রাবাসী, নাম 

নাই। পীরপুজা কারিতে দ্বিধাযূক্ত ব্রাহ্মণকে ঈশ্বর জ্ঞান 'দিয়াছেন_-যেই পীয় 

সেই তো জানহ নারায়ণ'। কাঠুঁরয়ার কাঁহনী একই প্রকার। বাঁণকের নাঙ্গ 
সদানন্দ, বাঁণজ্যস্থান দাক্ষণপাটনে কলানাধ রাজার রাজত্বে। সাক বরছা- 

বাঁটি ষদুপুর গ্রাম-বাসী দ্বিজ রামেশ্বরের রচনাতে [রচনাকাল ১৭১০ 

খশম্টাব্দের পূর্বে] সত্যপীর একাদশ অবতার' বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন । 

রামেশ্বরের কাহিনী দুইটি। প্রথমাঁট পদল্লীর দক্ষিণ.দেশে মথুরের পুর'- 

নিবাসী বিপ্র বিষু্শম্মা ও তদীয় ব্রাহ্মণীর কথা এবং অপরটি, বণিক সদানন্দের 

কাহনী। কন্যা চন্দ্রকলা, বাণিজ্স্থান দক্ষিণপাটনে কলানিধি রাজার রাজত্বে । 

অযোধ্যারাম কবিচন্দ্রের ৯] কাব্যে বাঁণক রত্বাকর, কন্যা সুশীলা ও জামাতা 

সদানন্দ নাগ। দ্বিজ রামভদ্রের ১০] “সত্যদেব সংাহতা'-তে বাঁণক ধনেশ্বর, 

জামাতা চন্দ্রকেতু, বাণিজাম্ছান দক্ষিণপাটন নয়, সুরত বন্দর। দ্বিজ বিশ্বে- 

শ্বরের! ৯১) সত্যের পাঁচালীতে বাঁণক শঙ্খপাঁতি, কন্যা কলাবতা ও জামাতা 
লক্ষপাঁতি। কুইজ কাঁলদাসের রচনায় ব্রাহ্মণ সদানন্দ, বাঁণক লক্ষপাঁতি, কন্যা 

রত্রমালা, জামাতা শঙ্খপাঁত, বাণিজ্যস্থান সত্যভানুর রাজ্য সিংহল। 
সত্যপণরের পাঁচালী-কাব্য প্রণেতাঁদগের মধ্যে সর্ধাপেক্ষা প্রাচীন 

ভৈরবচন্দ্র ঘটক। ইহার কাব্যের রচনাকাল ১৬২২ শকাব্দ ['যোল শত বাইশ 
শকে কারল রচন” ]-১৭০০-০১ খঃ। প্রাচীন কাব্যকারগণের মধ্যে উল্লেখ- 

যোগ্য 'দ্বজ রামকৃফণ [একটি পশাথর লাপকাল ১৬৫৪ শকাব্দ - ১৭৩২ খুশঃ], 
খিজ রামেশ্বর ভট্টাচার্য [কাব্যের রচনাকাল ১৭১০ খহশন্টাজের পূর্ষে), 
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কবিভূষণ উপাধিক ফকাররাম দাস | রচনাকাল (ইন্দু বিন্দয সিষ্ধুকে প্রবর্ত মল্ল 
সন") ১০০৭ মল্লান্দ ₹ ১৭০১-০২ খু], বিকল চট্ট [রচনারগ্তকাল ১৬৩৪ 

শকাব্দ - ১৭১২ খীঃ] প্রভৃতি ৯২]। 

কথা 'লাখিয়া। ভারতচন্দ্ের জীবনবৃত্তে দেখিতে পাই যে, এই কথা-বুগল 

রচনা নিতান্ত আকাস্মিক। প্রথমাট 'ন্রিপদী ছন্দে রাঁচিত, নায়ক হণীরারাম রায়- 

'দেবানন্দপদুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম, হারারাম রায়ের বাসনা'। এই হাঁরারাম 

রায় ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতি [ 'কাব-জীবনী'। পৃঃ ১৫, ছত্র ৪] বলিয়া অনুমিত 

হইয়া থাকেন! ১৩]। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। হপরারাম রামচন্দ্র মুনসখর 

পুত্র ১৪]। এই পাঁচালীটির রচনাকাল দেওয়া নাই। দ্বিতাঁয় কাব্যটি চৌপদী 

ছন্দে রাঁচিত। কাঁব তখন রামচন্দ্র দত্ত রায় মুনসীর আশ্রয়ে ফারসী শিক্ষা 
কাঁরতোছলেন। মুনসা বাবুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত সত্যনারায়ণ পৃজার সময় 
কবি স্বরচিত কাব্যটি পাঠ করিয়াছিলেন। কাব্যটির রচনাকাল ['সনে রূদ্্র 
চোগুণা'] ১১৪৪ সাল ১৭৩৭ খাম্টাব্দ। কবি কাব্যশেষে নায়কের 

প্রশস্তি গাঁহয়াছেন__ 

দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম, তাহে আঁধকারা রাম, রামচন্দ্র মুনসাঁ। 

ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসাঁ॥ 

সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে কারতে পতি, তেমাতি করিয়া গাতি, না কারও 

| দৃষণা। 

গোষ্ঠীর সাঁহত তাঁয়, হরি হোন বরদায়, ব্লতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥ 
প্রথম পাঁচালাঁটির পুথি পাওয়া যায় নাই, 'দ্বিতীয়াটর একখানি মানত পশথ 

[মিলিয়াছে ১৫]। মনে হয়, দুইটি কাব্যের রচনাকালের মধ্যে বর্টাশেষ ব্যবধান 

নাই কারণ দুইটির বিষয়বন্তু-বর্ণনা প্রায় একই ধরণের। 

আলোচ্য কাব্যফুগলের কথা-বস্তু একই, তিনটি গল্পকে কেন্দ্র করিয়া ইহা 

গাঁড়য়া উঠিয়াছে। সদরিদ্র ব্রাহ্মণ বিষু্শম্মার পীরের কৃপাপ্রান্তি এবং পীর- 

নারায়ণের অভেদ-জ্ঞান লাভ হইল প্রথম গল্প ; দ্বিতীয়টি কাঠুরিয়ার গল্প 

[্রিপদী ছন্দের কাব্যে কাঠুরিয়া সাতজন, চৌপদাঁ-কাব্যে একজন] এবং 

তৃতীয়টি বাঁণকের উপাখ্যান। বাণিক সদানন্দ, কন্যা চন্দ্রকলা, জামাতা নীলাম্বর 
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[শ্রপদীতে রচিত কাব্যে জামাতার নাম নাই] এবং বাণিজ্বান্থান [দক্ষিণ] 

পাটন। কাহিনী বর্ণনা স্কন্দপুরাণোক্ত ফাহিনর অনুরুপ ভারতচন্দু 

বিষয়বস্তু, নামকরণ ইত্যাঁদতে মৌলিকত্ব দাবী করেন নাই, পৃব্বগামীদিগের 

নিকট তাঁহার খণ স্বাঁকার কাঁরয়াছেন--এ তিন জনার কথা, পাঁচালণ প্রবন্ধে 

গাঁথা, বুদ্ধ রূপে কৈল নানা জনা ।”। [হন্দূ-মুসলমানাদগের মধ্যে ধর্্মগত 

মিলন-প্রচেন্টা, যাহা এই জাতীয় পাঁচালী কাব্যের প্রাণস্বরূপ, ভারতচন্দ্র তাহার 

প্রীত বিশেষ ইঙ্গত করিয়াছেন-_ 

গণেশাদ রূপ ধর, বন্দ প্রভু স্মরহর, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা । 

কলিয্গে অবতার, সত্যপনীর নাম ধরি, প্রণমহ 'বাধর বিধাতা ॥ 

'দ্বজ ক্ষাত বৈশ্য শূদ্র, কালযদগে ক্রমে ক্ষুদ্র, যবনে কাঁরতে বলবান। 

ফকির শরীর ধার, হরি হৈলা অবতার, এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান ১৬] 
প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা এবং অনধিক বয়সের রচনা হিসাবে এই দুইটি পাঁচালী 

কাব্যের সাহাত্যিক মূল্য বিশেষ না থাকলেও এীতিহাঁসক মূল্য ইহাঁদিগের 

যথেন্ট আছে। ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল নির্ণয়ের কুঁণ্ণকা এবং অপরাপর 

জীবননাবষয়ক কয়েকটি মূল্যবান তথ্য চৌপদন ছন্দে রচিত কাব্যখানিতে বিশেষ 

করিয়া পাওয়া যায়। ভারতনন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের গঙ্গোত্ এই দুইটি পাঁচালী 

কাব্য। 

সত্যনারায়ণের পাঁচালনর প্রসার নিতান্ত স্ব্প নহে। পীরমাহাত্ম্ 

কাব্যের কণ্টটকে আবৃত হইয়া বিদ্যাসুন্দর কাঁহনীর আত্মগ্রকাশও দেখা যায়, 

যেমন কাব কঙ্কের রচনায় [১৭]। ভারতচন্দ্ের পর খনশম্টীয় অল্টাদশ- 

উনবিংশ শতকে প্রচুর সত্যপীরের পাঁচালী কাব্য রচিত হইয়াছে। কাঁহনীর 

মধ্যে বৈচিন্নযও নানাভাবে আসিয়াছে । কখনও আগ লিক গল্পকে আশ্রয় করিয়া, 

কখনও-বা এীতিহাঁসিক পটভূমিকায় এই 'হন্দু-মৃসালিম ভাবষুক্ত কাব্য রূপলাভ 

করিয়াছে। আজিও সত্যপণরের ভক্তের সংখ্যা সহর ও পল্লশী সমাজে নিতাস্ত 
অল্প নহে। এই পৃজা ও পাঁচালীর মত টট্টগ্রামাঞ্চলে ্িলোক্যপীরের কথা, 

শ্রৃট্র অঞ্চলে হাসিল দেবের পাঁচালণ, চব্বিশ পরগণায় বড় খাঁ গাজী এবং 
মোবারক গাজীর কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মাণকপীরের গান. একদা 

বিশেষ জনাপ্রয় ছিল। কিন্তু 'সকলপ্রবরপীর-মনকুটমাঁণ-মরী চিচয়-চ্িত- 
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চরপষ্গল' হইয়া রলাহলেস এই সত্যপীর। সাব্ধভৌমত্ব অন্য কেইই 
লাভ কারতে পারেন নাই 1৯৬]। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সত্যদেব- পীর । নারায়ণ ]-এর পূজা এবং 
তৎসংক্লিষ্ট 'পুজা বা ভ্রতক্থা' জাতীয় সাহিত্য শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র ভারত- 

বর্ষে রাঁছয়াছে। বিহার-উাঁড়ষ্যা, দাক্ষিণাত্য-মহীশূর, কর্ণাটক-মহারাম্ট্ী এবং 
৬৩৯০/৪৫5 সতানারায়ণের এবং পাঞ্জাব-জালন্ধরে সত্যপীরের পূজা বিশেষ 

জনাপ্রয়। শেষোক্ত স্থানে পূজার সাঁহত ধম্মঠাকুরের গাজনের ন্যায় মেলাও 

হইয়া থাকে। প্রীতবেশশ রাজ্যগুঁল ব্যতীত দূরাস্থিত দেশগুলির পূজা ও 
কথাঁদির মধ্যে বঙ্গদেশের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নহে? ১৯]! | 

১ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়-_রাঙ্গালার হতহাস [২য় থণ্ড]। অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর--বাংলার ভরত [ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫৪ সাল। পৃঃ ১৬-১৭]। 

২-৩ সুকুমার সেন-__+বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড।পও ৬৫9, 
৮৩২]। সেকশুভোদয়া [সুকুমার সেন সম্পাদত। পও ৩০-৩১]। শন্যপূরাণ 

[ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ প্রকাশিত। ১৩১৪ সাল। পৃঃ ১৪০- 
৪২]। পনরজনের রূথ্মা' শুন্যপুরাণেও উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৪ ভারতচন্দ্রের 'মানাসংহ” কাব্যে 'অল্নপূর্ণার মায়াপ্রপণ্ঠ অংশাঁট এই পর্যায়ে 
তুলনীয়--'রক্রশতদল তক্তে পাতশা অভয়া। ডীঁজর হইলা জয়া নাজির বিজয়া ॥ মহা- 

বদ্যাগণ যত হৈলা পারবার। আমীর উমরা হৈল যত অবতার ॥ বিশ্ব বাড়ী মৃূরুচা 

বুরুজ বার রাশি। গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি|॥ বিষণ বকা ব্রক্গা কাজী মনসা 
মহেশ। সেনাপাঁতি শাহজাদা কার্তিক গণেশ ॥- ইত্যাঁদ'। 

& সত্যনারায়ণের নৈবেদ্য দ্বিবিধ--কাঁচা ও পাকা। কাঁচা নৈবেদ্য- বা সার্ণ]-র 

শাববরণ-'রভভাফলং ঘতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকমৃ। অভাবে শালচূর্ণং বা শর্করাং বা 

গুড়ম্তথা॥ সপাদসব্বভক্ষ্যাণ একটকৃত্য ন্যবেদয়েং।_[ স্কন্দপুরাণ ]। পাকা নৈবেদ্য 
[বা 'সার্ণ] বাতাসা, মিষ্টাব, লুচ-পুরী ইত্যাদির দ্বারা হয়। 

৬ স্কন্দপুরাণ--[ পণ্টানন তর্করত্ধ সম্পাঁদত। বঙ্গবাসী সংস্করণ । ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। 

আবক্তাখণ্ডে রেবাখন্ড। অধ্যায় ২৩৩-৩৬ ; পঃ ৩৬৬০-৩৭৫৯ ]। 

৩ পাদটীকাতেই দেওয়া আছে--“সুধশীভার্্বচার্ধমস্য তত্বম'। মূল স্কল্দপপুরাণে 
প্রথম পঙডক্তিটি নাই। 

৮ শ্রীন্রীত্রতমালা পূজাপন্ধাত £ [গ্রুদাস বিদ্যানাধ কর্তৃক সংশোধিত ও কেদারনাথ 

বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা । সন ১৩১১ সাল। ২য় সং। পঃ ৯৯-১০৭]। এই 
কাব্যটির শেষ প্লোক হইল-আমিন আমন বল হয়ে হন্টচত। এত দূরে সাঙ্গ হইল 
সত্যনারারণ গীত ॥" কাবাটির রচনাকাল দেওয়া নাই। শঙ্করাচার্ষের নামে প্রচলিত অপর 

একটি প:থির লিপিকাল হইল ১০৬২ মঙ্লাব্দ - ১৭৫৬ খুখেঃ। [বঙ্গীয় সাহিত্য পারধৎ 
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পিকা। ভর্থ বর্ধ। পৃঃ ৩৪১ দুঙটধ্য]। ইহাতে সতাপদর সুলতান, আলা বাদশাছ়ের 
অনূড়া কন্যার শার্ভজাত মানব-সম্তান। এই জাতখ্র কান" ফুষহার দাসের সতাপশীর়ের 
পাঁচালীতেও পাওয়া বার। এই দুইটি কাব্যের রচয়িতা "পঞ্করাচার্যা-এর সম্বন্বেও কিছুই 
জানা যায় না। 

৯-১১ বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ পাত্রকা [৮ম খণ্ড। পঃ ৩৫-৭২, ১৩৯-৩৬, এবং 
১৯৩-২০০] দ্রম্টব্য। এই কাব্য তিনটি আকারে হুস্ব। প্রিয়নাথ ঘোষাল--সতানারারণ 
[ ভারতচদ্দ্র-শঙ্করাচার্যয-রামেশ্বর। কাঁলকাতা, ৯৯১০ খুখঃ।] । 

১২ সকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং ১ম খণ্ড। 
পৃঃ ৮০৬-০৭ ]। এইচ্ছলে উল্লেখযোগ্য যে, 'হন্দীভাষাতে কাব্যাকারে রাঁচতি কোন 
সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাওয়া যায় না। মূল ফ্কন্দপূরাণ হইতে সংস্কৃত পাঠঁটি লইয়া 

'শৃহন্দীভাষাতে তাহার ব্যাখ্যা করা থাকে মাত্র। দ্ুষ্টব্যঃ শ্রীসতানারারণ ব্রতকথা 
(বেদাচাষ শ্রীবেশীমাধব শম্া গোঁড়ঃ কৃত ভাষাটশকা সহ। বেনারস ১)]। 

১৩ সম্ভবতঃ এই হরারাম রায় ভূরসূট রাজবংশীয়, ভারতচন্দ্রের জ্ঞাঁতি। ইনি 

ভ্রম্টরাজ্য হইয়া দেবানন্দপুরে বাস কাঁরতোছিলেন। ই'হারই আশ্রয়ে কাব প্রথম পাঁচালশীট 
রচনা করেন। খুব সম্ভবতঃ ইহার লোকাস্তরের পর কাব রামচন্দ্র মুনসশীর আশ্রয়ে আসিয়া 

[দ্বতীয় পাঁচালশীট রচনা করেন। 1 দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্য--ভারতচন্দ্র ও ভূরসূট রাজবংশ 
(বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ পান্রকা। ৪৮ ভাগ। ৪র্ঘ সং। ১৩৪৮ সাল]। 

১৪ 'কাব-জশীবনী, দ্রষ্টব্য [পৃ ১৯ ও ২৬ টোকা নং ২১)]। 

১৫ ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত পথ [বদ্ধমান সাহত্য সভা পথ 

নং ৫৮৬। িপিকাল ১২৩৬ সাল - ১৮২৯ খুপঃ।]1 পশখল-ভারতচন্দ্ দ্রম্টব্য। 

১৬ তুলনীয়ঃ 'নানার্পধরো ভূত্বা সব্রবষামীপ্দতপ্রদঃ। ভাবষ্যাত কলো সত্যো 
ব্্ষর্পশ সনাতনঃ ॥' [স্কল্দপুরাণ-রেবাথস্ড ]। 'কলিতে যবন দুষ্ট, 'হন্দুরে করিল 
ন্ট, দেখি রহিম শেষে হইল রাম" [রামেশ্বরের পাঁচালন ]। 

১৭ পবদ্যাস্ন্দর এবং চৌরপণ্ঠাশৎ কাব্য' [পৃঃ ৯১] দুম্টব্য। 

১৮ ডাঃ সুকুমার সেন বলেন যে, সত্যনারায়ণ পাঁচালীর তিনটি শ্রেণী £- 

(ক) স্কন্দপুরাণান্তরগগত কাহিনশকে আশ্রয় করিয়া ভৈরবচন্দ্র ঘটক, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

প্রভৃতির কাব্য ; থে) লৌকিক গল্প বা রূপকথাকে আশ্রয় কাঁরয়া কাঁববল্পভ | “মদনসূন্দরের 

পালা” ] আরিফ- | 'লালমোনের কথা" ] প্রভাতি পাঁচালী ; গে) ছদ্ম এীতহাসিক-আবরণে 

সত্যপাঁরের মানবীকরণ ও লালাবর্ণন যেমন, শঞ্করাচার্ষ্যের একাঁট পাঁথতে [রচনাকাল 

১০৬২ মল্লাব্দ- ১৭৫৬ খুঃ] ও কৃষফহারি দাসের 'মালণ্টা পালা'-তে। ক হিন্দু, কি 

মুসলমান উভয় জাতীয় কাঁবর লেখাতেই বু আর 'বিছমিল্লা কিছ ভিন্ন নয়'। [বাঙ্গালা 

সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১ম খন্ড। পৃঃ ৮০৩-২৩]। 

ঠা ভিলা হরি ভিলা রানে 
শিয়াদিগের মধ্যে ইস্মাইলী খোজা সম্প্রদায় কর্তৃক পারক্পিত 'কলঙ্কী অবতার, 
[-কজিক অবতার]। মুসলমানী কেচ্ছা সাহিত্যের অনেক কাঁহনশ 1 যেমন, হনুমানের 
সাহত আলির লড়াই] এই অন্ভুত সংমশ্রণের ফল। 



১৭২৯ 'লায়গত্খাকর, ভারতচঙ্গ 
। ৯৯ পণ্টানন মণ্ডল-_পরীথ-পারিচয় [ ১ম খশ্ড। বিশ্বভারতী গ্রচ্থালয়। ১৩৫৮ সাল। 

গজ ১৭২৯ ভেমিকা), ২৯৮ (পাঁরিশিষ্ট)]। [লেখকপ্্রদত্ত প্রমাণ-পজশ+--উাঁড়য়া কবি 
কের রচিত 'সতাপশীর জন্ম" ইত্যাদি ১৭টি পালা। শ্রীসম্পূর্ণানন্দ-_রান্মণ, সাবধান! 
(কাশী । ২০০৪ বিক্রম সংবৎ। পৃঃ ১০-১৩)। 3৭3৪০ 01815018 2105--00 ৪ 
3855 10411676750 17 99738]? 30199 (706 0০০2)8)] 02 1056 311587 & 01589 
8569013 99০01665, ৬০1, 211, 790, 11) 20, 1457-527 )]. 

রর কিক 
নদ 



॥ ১০ ॥ খঙলকাব্যে ভারতচন্জর 
আর্ধযগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে উপনিবেশ চ্থাপন করেন, তখন 

অনার্ধ-অধ্যাষত ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই আলোড়ন উপাচ্থত হইয়াছিল কিন্তু ইহার 
পর আর্য ও অনার্য উতয়শ্রেণী প্রাতবেশ-প্রভাবে পাড়য়াছিল। ফলে, 

আর্ধগণের ভাষা, ধম, বোদক হোম-হজ্ঞাঁদ অনূষ্ঠান অনার্ষেরা শিরোধার্ষ; 

কারয়া লইল। আর্ষেযতর সংস্কীতি এবং ভাবধারাও আর্ধ্যস্তরের মধ্যে আসিয়া 
পাঁড়ল। অনার্ষের ধর্ম ও অনুষ্ঠান, অ-পোরাণিক দেবতাবাদও ্রমশঃ আর্ধ-' 

বংশধরগণ কর্তৃক গৃহীত হইল। এই আর্ধ্যানার্ধ্য-মশ্রণের ফলে আমরা 

মঙ্গলকাব্যগ্ালকে পাইয়াছ। 

“আর্ষ্যরা ছিল মনোধম্মাঁ অর্থাং চিন্তাশীল, আদর্শবাদী, তত্বানু- 

সা্ধংস্, সংযমানষ্ঠ ও অধ্যাত্বপরায়ণ। আর অনার্যোেরা ছিল প্রাণধক্মণ 
অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, বাস্তববাদী, আঁজজ্ঞাস, ভোগালপ্দ; ও দৈবানিম্ঠ। আর্য 
ও অনার্ষ্ের দেবতা যখন এক হইয়া গিয়াছে তখনও সেই দেবচারনে আর্ধা 

ও অনার্ধোর 'বাশষ্ট ভাবধারার ছাপ পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে। শিব 

যখন মনোধম্মঁ আর্ষ্যের দেবতা তখন তিনি যোগিশ্রেম্ঠ, উমাপাতি, সতী- 

পাঁত; আর যখন তিনি প্রাণধম্মর্ঁ অনার্যের দেবতা তখন তানি ভোলানাথ, 

গাঁ্জকাধুস্তুর-সেবাঁ, নীচ পরনারীর রূপে আসক্ত হইয়া হীন কর্মে 

নিষ,ক্ত। চগণ্ডাঁ যখন আর্ষ্যর দেবতা তখন তানি শৃন্তনিশবস্ত বধ কারতে- 

ছেন, কালকেতুকে রাজ্য-প্রদান করিতেছেন আর যখন তান অনার্ষের 

দেবতা তখন তিন ছলে বলে কৌশলে ধনপাঁতির নিকটে পূজা আদায় 

কাঁরতেছেন, শিবকে জাম চঁষিতে পাঠাইতেছেন, সপস্ধী-কন্যা মনসার প্রাতি 

ইতরজনোচিত ঈর্ঘা দেখাইতেছেন। ১11” 

তুকাঁ বিজয়ের পর হইতে যেমন একদিকে মুসলমান ধর্ম্স প্রচার সবেগে 

চাঁলিতৌছল, তেমান অপর 'দিকে বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া প্রাচীন সাহিত্য 
প্রচারের যে-চেন্টা চাঁলতে লাগিল, তাহা বাঙ্গালীর উত্তরকালের সাহিত্য ও 



১৭৪. . রায়গেকর ভারতচন্দ্র রর 

সংস্কাতিতে পার্ট মহাভারত, হারবংশ, শারদাতিলক প্রভৃতি গ্রন্থ 

' ভাষায় অনুদিত হইতে ল্লাঁগিল। 

“বাজালা দেশের স্থানীয় পৃরাণকথা যেগাল লংস্কৃতে 'লাঁপবদ্ধ হয় 

সেগযলও নবান মঙ্গলকাব্য' আকারে বহ:ল প্রচারিত হইতে লাগল। এই 
সব স্থানীয় পুরাণ মধ্যে বৌদ্ধ পুরাণও বাদ পাঁড়ল না; এই ভাবে রামায়ণ, 

মহাভারত, ভাগবত, শিবায়ন ও অন্য পুরাণের আখ্যায়িকার পাশে লাঁখন্দর- 

বেহুলা, কালকেতু-ফুল্পরা, ধনপাঁত-খনল্লনার কথা এবং লাউসেন ও গোপা- 
চাঁদের কথাও পদুনঃপ্রচারিত হইল। প্রাচীন কথা ও লোকগাথা মঙ্গলকাব্যের 

মধ্যে সাহাত্যক রূপ পাইল। ২11” 
এইর্পেই শান্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস আরম্ভ হইল। 

তদানীন্তন আর্ষেতর বাঙ্গালীর ধম্মাবশ্বাস এবং অধ্যাত্মচচ্চা ক প্রকার ছিল, 

কাব্য হইতে এবং গৃহ্যতান্নিকপন্থ সহাঁজয়া, বাউল প্রীত সাধক সম্প্রদায়ের 

কড়চা গ্রল্থ হইতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের পাঁর্দাস্টর কে বাভন্ন শাখার 

হন্দুধম্মের সংঘাতও বেশ িছুটা সাহায্য কারিয়াছে। 
“মুসলমান ধর্মের সাহত "হন্দু ধম্মর যেমন সংঘর্ষ ছিল ভেমান 

শহচ্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও সঙ্ঘর্য ছিল-_-তাহাতে কিছু বৌঁচিত্রের 

সশজ্ট হইত। ইহার ফলে মঙ্গলকাব্গুলির জল্ম। মনে হয় কালাপাহাড়ের 

দেবমদ্দির ধবংসও এীদকে কিছু সহায়তা করিয়াছিল। কালাপাহাড় ধখন 

অনায়াসে দেবাবিগ্রহ ৪ মান্দর চূর্ণ করিতে লাগিলেন, দেবতারা আত্মরক্ষা 

কারিতে পারিলেন না--তখন ভক্তদের মনে দেবতাদের 'সিংহাসনও টাঁলল। 

কালাপাহাল়্ তাঁহান্ন কৃঠারাঘাতে বাঙ্গালশর মনের বিগ্রহ চূর্ণ কাঁয়া- 

' শছলেন। ইহাই স্বাভাবিক। ভক্তদের নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল দেবতার অঙ্গে 

হাত দিলে কালাপাহাড়ের শিরে বদ্জ্রাথথাত হইবে। ঘাহাই হউক, দেবতাদের 

তখন দঙ্্দশার জরধি থাকিল না। তখন দেবপৃজাই যাহাদের উপজশবিকা, 

দৈবতাই বাহাদের ব্যবঙার়ের মূলধন, মানুষের মনে তাহাদিগের দেবতাদের 
গুনঃপ্রাতিষ্ঠিত কারধার প্রয়োজন হইজ, অর্থাৎ-দেবতারা তখন ভন্ত- 



ৎ লব মু শত হুর বু) ৩ নর বু, বারী ৯০৮ এ পল রি কঃ সা ৮১৯ সজ যা শি 

নটি 3০78 ০০ 
না হউক; পন্টি নয় ৩17 : . 
'মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যে জ্বপ্লাদেশ, আতিপ্রাকৃত ঘটনাবলপ, দেবতাদের 

নরদেহ প্রাষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ ব্যপার আছে। কনু এইগ্যাল গ্রজ্থ- : 
রচনার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে বাঁয়া মনে হয় না। ভাঁক্ততেই হউক ' 
অথবা ভয়েই হউক, দেবতাদিগের পূজা আদায়ও হইয়া যায়, সাহত্যসাধকগণও 
সোঁদকে মাথা ঘামানোর বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন না। মঙ্লকাব্য কথাণ্টিং 

তত্বগ্রাথত সমস্যামূলক প্রচার সাহিত্য । 

সমগ্র ফরাসী সাঁহত্যে রোমাশ্টিক ্নকাগুলি যেমন 'তিনাট 'বিভাগ- 
[11991 01 51006, 1186 01 0200, 1265 01 20106 006 0298101 

-এ বিভক্ত হইয়াছে, তেমাঁন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহত্যে দুইটি ধারা, 

দৌখতে পাওয়া যায়-(ক) পদাবলী, (খ) মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের আবার 
1তনটি ধারা-(ক) সংস্কৃত ধারা, (খ) বঙ্গীয় ধারা, এবং পরে খুখঃ ১৬. 
শতকে গে) মুসলমান ধারা [৪11 পদাবলী ছাড়া বাঙ্গালা সাহত্যের অন্যতম 

সম্পদ মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালীকাব্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া 

রায়গ,ণাকর ভারতচন্দ্রের অল্নদামঙ্গল পর্যন্ত সমস্ত কাব্য এই পাঁচালশ কাব্যের 
পর্যায়ে পড়ে। পাঁচালী কারাকে স্ছালতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়--(ক) দেব- 

দেবী কাহনীমূলক ও ভাক্তরস প্রধান, (খ) প্রণয় কাহিনীমূলক ও আঁদরস 

প্রধান। প্রথম শ্রেণীর কাব্গ্ীলকে আরার দুইভাগ্ে ভাগ্গ করা যায়--(ক) 

পৌরাণিক পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদির ভাষায় অন্বাদ। রামলণীলা, কৃষ্ণলীলা 
পাঁচালী প্রভৃতি ইহার দন্টান্ত। (খ) অপৌরাণক রা লৌকিক- দেশীয় বা 

চ্ছানীয় কাহিনীর কার্য-রুূপ। $/ব্দ পাঁচালী, দৌলৎ কাজীর লোর- 

চন্দ্রালী ও আলাওলের পদুমারতা পাঁচালী ইহার দস্টান্ত। 

! ধবাশিচ্্ী দেরদেবশর মাহাত্ম্য প্রচারই' মঙ্গলকাবাগ্যালর অন্যতম উদ্দেশ্য। 
দেখা যায়, বক্স. চণ্ডীমঙগল, ধম্সমঙ্গল প্রদাত মঙ্গাল্পকাব্যে আধষ্টানী 
দেবতারা আত্মপযজজা প্রচারার্থ বিবিধ চেক্টা কারতেছেন। কাব্যের পারপানীগণ 

বরল কিংবা /৩র্ব/%৬।০. এই পূজো প্রচারের ষহায়তআ কারতেছে। ধনপাতি- 

খ্য্পনা, বেহুলান্যাখন্দর, ললাউদেন-রঙ্গাবতাণ প্রভাতি চরিতগ্যাঘির আদ উদ্দেশ্য 



ইইতেছে পূজা প্রচার কাঁম। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিধর় উল্লেখ ফাঁর। 
প্রান বাঙ্গালায় বাশক-- ধননী ও প্রাতপাততশাল ছিলেন। অধিকাংশ 
চলে এই দেক্ধা ধায় যে, তাঁহারা ব্রা প্রভৃতি উচ্চ বর্ণ হইতে 'বাভিব ধম 
বিশ্বাস পোষণ কাঁতেন। এই সমন্ত কারণে কোন নতন ধধ্মীবশ্বাস সার্যারণের 

যধ্যে প্রচার কাঁরতে গেলে: এই সকল বিশ্ত-প্রাতপাত্তিশালী বাঁণক সম্প্রদায়কেই 
মুখপান কারতে হইত। অপোরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলিতে অনেক ক্ষেে তাই 

দেখিতে পাই যে, দেবার কুঁপা বা নিগ্রহের পান্র হইতেছেন এই বাঁণকসম্প্রদার এবং 

কাব্য সাঙ্গ হইতেছে এই লম্প্রদায়ের নিকট পূজাগ্রহণ ও ততপ্রাত কৃপাঁধতরণ 

করিয়া। বন্তমান শতাব্দীতেও আমরা গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের বেহুলা-লখিন্দর, 

শ্রীম্ত-লূশীলা সম্প্রীত দোখতে পাই।" বাঙ্গালাদেশে আবহমান কাল ধারয়া 

উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্ধ দেবতা চণ্ডীর পূজা চাঁলত আছে কস্তু মনসা, ধম্মঠাকুর 

প্রভীতি আর্ষোতর দেবতাগুলির পূজা কৈবর্ত আগদরী [€ অগ্রহারক], 

ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মধ্যেই প্রচালিত। 

মঙ্গলকাব্যের রচনাভঙ্গীটও একর্প॥ মুঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন-এই দুই 
কাব্যের মধ্যে বিশেষ অম্পর্ক বর্তমান। উভয়ই লৌকিক সাহত্য। বাঙ্গালা- 

দেশে শৈবধম্মে'র প্রভাব স্মপ্রাচশন। +ষঈশব ও শাক্তধন্মের সমন্বয় হেতু মঙ্গল- 
কাব্যে শিব এক 'বাঁশস্ট স্থান অধিকার কাঁরয়া আছেন। শিবঠাকুরই সম্ভবতঃ 

ধাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম দেবতা । সমস্ত মঙ্গলকাব্যের প্রথমাংশ 

?শিবায়মের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহা দ্বারা দেবজগতের সাঁহত মরজগতের 
যোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং অসংস্কৃত নায়কনায়িকাদিগকে সংস্কৃত আদর্শে 

সুসংস্কৃত কাযা উচ্চকুলোস্তব কাবার সুবিধা হইয়াছে । তাবৎ মঙ্গলকাব্যগবাল 
সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের মাশ্রত আদর্শে রচিত ৫11. 

“বাংলা সাহন্য খন তার অব্যক্ত কারণ-সমদ্রের 'ভিতর থেকে 

প্রবাল দ্বীপৈর মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ 

হয়ে, বিদশর্ঘ হয়ে, টুকরো টুকরো হয়ে নানা প্রকার বিকাতিতে পাঁরণত 

হচ্ছে। স্ধপ্রে ষেমন এক থেকে আর হয়, তেমানি করেই বন্ধ তখন শিব 
হয়ে দড়য়েছিলেন। শিব ত্যাগণ, শিব ভিক্ষা; শিব বেদাবরদদ্ধ, শিব 

সব্সাধারর্ণের। বৌঁদক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কাব 



1" সনস/ক:০- উলাতুস' ১৭ন! 

কদ্কণ এবং আল্লদামগগলের গড়াই, প্রকাশিত আছে । শিবও দৌঁশ 
বৃদ্ধের মতো নিষ্ধদণ মুক্তির পক্ষে , প্রলয়েই তাঁর আনন্দ ৬11" 

কবিকঙ্কণ চণ্ডী বখন বাঁচিত হয় তখন মানযের উত্থান-পতন আকাঁদ্মক। 
ও বিস্মর়ক্র_ছুল। , কিন্তু ভারতচন্দে্ অমদামক্গলের মধ্যে বেশ- 
পার্থক্য দেখা যায়॥: ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেবশী উগ্নচণ্ডী আপ্ণণ 

হইয়াছেন, গ্ুহহটীনকে গৃহ দিয়াছেন, বিশ্বের জননী ও বিশ্বনাথের গোহিনশ 

হইসে তাপ কলা এই মাতা, পত্নী ও কন্যা এই 'ন্রীবধ মঙ্গল-সুন্দর রূপে অল্লদা দেবী 

বাঙালীর মনপ্রাণে ঙ্গালপর_মনপ্রাণে রসাসপ্চন_কারিললাছেন ৭7 বলা বাহুল্য, যুগ-প্রভাব 

মহকাযোর গঠন প্রিললাকে কিরদংলে প্রভাবিত কাঁররাছে। ঃ 
“হয়তো সেইজন্যই অস্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রীসদ্ধ কাব 

ভাবতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের আখ্যানবন্ধু, নায়কনায়কা, দেবর নাম 

প্রভাতি সম্পূর্ণ স্বতল্ত্ভাবে বচনা কারতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার, 

আঁ্ককিত ভবানন্দ মজুমদার বর্মণ, সম্দব ক্ষয় রাজকুমার ও বিদ্যা ক্ষতির 

বৃজকুমারী। মূকুন্দরাম রচিত অভয়ামঙ্গল বা আম্বকামঙ্গল (চণ্ডামঙ্গল) 

নামক প্রসিদ্ধ কাব্যের বিষয়বন্ুর সহিত ভারতচনদ্ররচিত অন্পদা 
'বষয়বন্তুর কোনই মিল নাই (1)। অথচ চণ্ডী ও অন্নদা একই; দেবীর 

রুপ মান।  বতচন্দ্র মঙ্গলচণ্ডীর কথা না কাঁহয়া অল্পের 

রানা পার রিনার সর 

মল রাখিরাছেন76777- 77. 
মঙ্গলকাব্যের মঙ্গল, শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। মঙ্গলকাব্যের 

রচাঁয়তাগণ কাব্যের ফলশ্রুতিতে বয় থাকেন যে, মঙ্গলকাব্য শ্রবণ বা গান 

কাঁরলে গৃহশর মঙ্গল বা কল্যাণ হয়। প্রাচীন যূগে এই বিশ্বাসই বলবান ছিল, 

এই হেতুই বোধ হয় “মঙ্গলকাব্য' নামটি সৃন্ট হইয়া থাকিবে ।পরে শব্দটির 

অর্থের প্রসারও ঘাঁটিতে দেখা যায়। বৈষব স্যাহত্যেও 'মঙ্গল' শব্দাট প্রযুক্ত 

হইয়াছে তাহার প্রমাণ চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের নামকরণ। 

দেবতাঁদগের উ্াকালীন আরান্িককেও মঙ্গল আরতি' বলা. হইয়া থাকে। 

মঙগল' অর্থে গৃহকল্যাণ। [খাখ্বেদ ১০, ৮৫]: 'াহস্থ্য. উৎসবাননুষ্ঠান" 

অশোক অনশাসন-_নবম ধগারলাপি ?, 'বলীলাগণীত হারবংপ 1, ল্য 

১২... 



টন | “জয়গুখাকর সি 

'*কামনার্থে মঙ্গল গান বাপভর্ের হ্ষচারত]. ইত্যাঁদ ভারতীয় সাহিজে 
: জ্পারিচিত :৯০। | 

হারন্নিপরিনেরা নান রর 
: উপলক্ষ্যে ্ রচীলত লোকসক্গীতের রাগকেই প্রাচীন বাঙ্গালায় মঙ্গল রা বলা 

হইত--পরে ইহার অর্থের সঙ্কোচন হইয়া দেবদেধীর বিবাহ অর্থে শব্দটি 

ব্যবহৃত হয়। এই অথেহি শব্দাট হিন্দী ভাষায়ও প্রচলিত আছে। অতঃপর 

বাঙ্গালায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যস্চক রচনামান্ই মঙ্গল (কাব্য) নামে পাঁরাঁচিত 

হইয়া থাকে। মঙ্গলগানের..বিশেষ একটি পালাকে জাগরণ পালা বলা 

হইয়া থাকে বাঁলয়াই সমগ্র মঙ্গলগানকে জাগরণ বলা হইয়া থাকে। প্রাচণন 

বাঙ্গালা সাহত্যে অন্টমঙ্গলা 'কথাঁট যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে 

ইহার অর্থ খুব স্পম্ট নহে। তবে মনে হয়, কোন শুভকার্যয আর্ত হওয়ার 

পর অষ্টম দিবসের অন্যতম শুভদিনকেই ফ্ুলতঃ অম্টমঙ্গলা বাঁলত। পরে 

বাভন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে ১০]।৮ 

ভারতচন্দ্রও বাঁলয়াছেন_শুন শুন ওরে ভবানন্দ। সী 

অমঙ্গল দূরে যায়, শ্ানলে না হয় কভু মন্দ।।। | 
(সমস্ত মঙ্গলকাব্যে কেবলমাত্র পুজা প্রচারই করা হয় নাই; মঙ্গলকাবযগ্যাল 

তৎকালীন যুগের আলেখ্য। দেবলোকের কাঁহনী বর্ণনা কাঁরতে যাইয়াও 

মঙ্গলকাব্যের কাঁবগণ আমাঁদগের গৃহের চিন্তর অঙ্কিত করিয়াছেন। এই জাতীয় 

কাব্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের, তৎকাল প্রচালত রীতি, নীতি ও কৃষ্টি এমন 

কি পাঁরবাঁরক জীবনের একখান 'িনখত চিত্র পাওয়া যায়। এ [হিসাবেই 

মঙ্গলকাব্যগুলি বাস্তবধম্মঁ। উদাহরণস্বরূপ মনসামঙ্গল কাব্য ধরা যাউক। 

মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপান্ত হয় পাঁশ্চমবঙ্গে, রাঢ়দেশে। সেই হেতু পাশ্চবঙ্গের 

কাঁবগণ চাঁদসদাগরের বাঁণজ্য যাত্রার প্রসঙ্গে ভাগীরথীর তঁরবন্তাঁ প্রাসদ্ধ 

হ্থানগূলির উল্লেখ করিয়াছেন। . রায়গুণাররের অন্নদামঙ্গলও- বৃস্তবধন্মা। 

'কুষচন্দ্রের সভা বর্ণন' ও 'মানাঁসংহ" প্রভৃতিভ্ত তান যে-বাস্তবানুগ্গতার পাঁরচয় 
'দয়াছেন তাহা সদুর্লভ। পারিচিত কিছুই তিনি বাদ দেন মাই। খশচ্টীয় 
অঞ্টাদশ শতাব্দীর রীতি, নীতি, সামাজিক, পারিবারিক এমন কি ব্যাক্তগত 
জটুবনের খুটিনাটি পর্ষ্যস্ত তিনি অপব্থ দক্ষতার ঘহিত চিিত করিয়াছেন। 



নি এ নিিওাক্নীয নাগ কা 
নাগরন্ত হইয়া শিখারণ'ছন্দে তাহার উপযুক্ত বাধব্যবন্া কারতেছেন, টা 

যা্গত জপবনের একা সম্পূর্ণ চির?) একদা বন্ধ'মানেশ কর্তৃক নিহত 

কাব-যে তিক্ত আভজ্ঞতার প্রত্যুন্তর স্বরূপ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন নাই, 

তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয়তো 'বিদ্যাস্দন্দর-কাহনন নিছক কাঁবকক্পুনা, 

তথযাপ কাব অস্তরতম কোণে কোনও ক্ষাঁণ বেদনার অতাঁত স্মাত-ষে ছিল না, 

তাহাই বা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে! 

“নদ সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হটাং বাঁক ফেরে। 

সাহত্যও তেমনি বরাবর 'সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয়, তখন/সেই 

বকিটাকেই বলতে হবে মডারন্। বাংলায় বলা যাক্ আধুনিক। এই 
আ সময় নিয়ে নয়, মাঁজ্জ নিয়ে ১১]।৮ 

“নষ্টীয় অনস্টাদশ শতাব্দীও এমনি একটি দিক পাঁরবর্তনের যুগ । 

এই যুগে একদিকে পর্তগঈজরা গদ্য প্রচারের চেম্টা কারতেছে, অন্যদিকে 

বৈষব সাহত্য ভূর ভূরি রচিত হইতেছে । সমাজে ও রাজসভায় ফারসী 
শিক্ষার পাঁলশ চিয়াছে। স্থানণয় ঘটনা অথবা ব্যক্তিগত কাহনী অবলম্বনে 

কাব্যরচনা পূর্ব হইতেই প্রচালত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজ- 

সভার আশ্রয়ে লৌকিক প্রণয়ঘাঁটত অথবা নীতি উপদেশাত্মক কাব্য রাঁচত 

হইয়াছিল। অজ্টাদশ শতকেও এই ধারা চাঁলয়া আসে। 

মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গন-এর একটি 
'বাশষ্ট স্থান আছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য শুধু মান্র নীলমাণ ডীঙ্সাই কর্তৃক 

গীত পাঁচালী নহে, ভারতচন্দ্রের কাব্য কাব্য-সাঁহত্যের অত্যুজ্জবল মাণ। কবি 

নানা ভাষার রত্রভাপ্ডার হইতে মাঁণমাঁণক্য আহরণ পূর্বক অন্নদাদেবীকে 

মাজ্াইয়াছেন। তাহার কৈঁফিয়ংও কাঁব দিয়াছেন_ষে হৌক্ সে হোৌক্ ভাষা 

কাধ। রস লয়ে"। প্রসঙ্গান্তরে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে । শদধ; এইটুকু 
"'ললেই পর্যাপ্ত হইবে যে, অর্নদামঙ্গল পালিশ-করা কাব্য, রাজসভার ও 

দানীস্তন কালের আভিজ্ঞাত্যের চি তাহার সর্বাঙ্গে বিদামান। বাস্তরধর্ষ্ম 
সার রাখিতে ?গয়া কাব কোন-কোন চলে তৎকালসুলভ ধারায় স্লীলতার গণ্ডী 
৩1তক্রম কারয়াছেন, কোন-কোন হ্ছলে রোমাপ্টিক ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তথাপি 
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রি ভারতচন্দ্র ভাস্বর, অতাতের প্রাতীনাধ ও ভাবষ্যতের পাঁথকৎ। ঘযৃগসান্ধর 

, কি ভারতচন্দর কাব্য গ্রীক স্থাপত্যের ন্যায় সরল, সহজ এবং মর্ম্মস্প্শী। , 
' ববারমাস্যা' বা বারস্যা' ও 'চৌতিশা' মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উপাদান। 

ভারতচন্দ্রের বারমাস্যা যৃগধর্মমের আবর্তে সমজাতীয় কাব্যগীলকে আঁতিক্রম 
কারয়া গিয়াছে । বারমাস্যা দুঃখের বর্ণনা-বিরহবিধুরা নারাঁচিত্তের কাব্য- 

প্রকাশ । যে-ব্যথা “এ ভরা বাদর মাহ বাদর শুন মান্দির মোর রে' প্রভৃতি গীর্তি- 

কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে, সেই ব্যথাই বারমাঁসিতে রূপান্তরিত হইয়াছে । ভারত- 

'চন্দের বারমাস্যার পশ্চাতে দেখি একটি সজীব পাঁরবেশ। ইহা কল্পনার 

উর্ণনাভতন্তু নহে, বাস্তবজীবনের চমৎকার আলোকচিন্ত। 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যগলিতে রন্ধন ও ভোজনের 

[িস্তৃত বিবৃতি পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে চণ্ডমঙ্গল কাব্য [ নিদয়ার সাধভক্ষণ, 

খূল্পনার রন্ধন], বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নারায়ণ দেবের পদ্মপদুরাণ উল্লেখ- 

যোগ্য। ভারতচন্দ্রেও ইহার অপ্রতুল নাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ 

মঙ্গলকাব্যোচিত মন্তটুকু পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই-_ 

'“সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্ 

পাঁতর্ভুমিরাকাশঃ খচরামরাঃ ॥ ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধবামহ সান্নিধিমৃ॥” 

[পাঁড়য়া “সূর্যঃসোমণ পজান্তে অল্ল হোম, ভোগের অন্ন আন দিলা।| 
_অন্নদাপূজা 

প্রাসদ্ধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাঁদর উল্লেখ কারিতেও ভারতচন্দ্র বিস্মত হন নাই-_ 
“ধেনৃবর্সপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দাক্ষিণাবর্তবাহ্বা্দ'ব্যস্্ীপূর্ণকুন্ত- 

দ্বিজন্পগাঁণকাপুজ্পমালাপতাকাঃ। সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধিমধূরজতঃ 
কাণ্চনং শুরুধান্যং দৃজ্টৰা শ্রৃত্বা পঠিত্বা ফলামিহ লভতে মানবো গন্তুকাম্ঃ ॥" 

[ধেন; বংস একন্থানে, বৃষ ক্ষুরে ক্ষিতি টানে, দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল। 
পূর্ণঘট বামপাশে, রামাগণ যায় বাসে, গণিকারে মালা বেচে মালী।] 

_ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা 
প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদের মধ্যে নৃত্যাগ্ার এবং নাট্যশালার কথাও ভারতচন্দের 

অবাদত ছিল না- . 
নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন। . ধারল নারীর বেশ ভাই দশজন! 

' -কোটালগণের স্লীবেশ 
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উৎসবোপলক্ষ্যে রামাগণের সম্মিলন, টি নারীগণের ঈষ- 

ন্সৃক্ততে আনন্দোচ্ছৰাস, গৃহস্ছালীর সৃখ্দুঃখ ও আনমষাঙ্গক দাম্পত্যকলহে 

'বহবারপ্তে লঘযীনরয়া" এবং নিজ 'িজ পাঁতিনিন্দা প্রভাতি সমস্তই অন্নদামঙ্গল কাব্যে 

সুচান্ত হইয়াছে। 

ভারতচন্দ্রের কাব্যের অপর লক্ষণীয় বিষয় হইল মানাবকতা। যে-সজীব 

পাঁরবেশের মধ্যে ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যকে প্রীতীষ্ভত কাঁরয়াছেন, তাহাতে এই 

মানাবকতা আঁধকতর পাঁরস্ফুট হইয়াছে । খীম্টীয় ষোড়শ শতক হইতে 

যে-সমস্ত জাঁবনাকাব্য লেখা হইয়াছে তাহার নায়ক নরদেহধারণ শ্রীভগবান। 

এই মানাবকতাটুকু ফুটিয়াছে বাঁলয়াই চৈতন্চারিত কাব্যে আমরা প্রাণের স্পন্দন 

অনুভব করিয়াছি ১২] মনসামঙ্গল, চণ্ডমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের মূল চাঁরন্র 

যাহারা, সেই বেহুলা-লাখন্দর, ধনপাঁতি-খল্পনা, কালকেতৃ-ফুল্লরা প্রভতিকে 

আমাদিগের ঘরের মানুষ বাঁলিয়া মনে হয় না! কাঁবগণও এই সকল চারন্রের 

পিছনে জোড়া-জোড়া শাপভ্রম্ট স্বর্গের দেবতা বসাইয়া 'দিয়াছেন। ফলে, 
মানীবক সহানুভূতি হইতে এই সমস্ত চাঁরন্র স্বভাবতঃই বাঁণ্চত হইয়াছে। 

কারণ, আমরা প্রথম হইতেই তাহাঁদগের নরদেহধারণে ও শাপত্রম্ট-দেবত্বে 

খাপ খাওয়াইয়া লইতে পাঁর না। তবে কি তাবৎ মঙ্গলকাব্য মানাবকতা 

বাঁজ্জত, একেবারে 'শোকহান, হাঁদহান স্বর্গসুখভূমি'-র অবদান! মঙ্গলকাব্য- 

কাব্কারগণ সম্পূর্ণরূপে মানাবকতা-বরাহত কাঁরয়া কাব্য সষ্ট করেন নাই। 
মনসামঙ্গলের নিকৃষ্ট চাঁরন্র ধনা, মনা, গোধা, চণ্ডাঁমঙ্গলের ভাঁড় দত্ত, জনাই 

ওঝা, দুব্্বলা, ধর্্মমঙ্গলের স্দারক্ষা, লখ্যা-এই মানাঁবকতার মানদণ্ডকে বজায় 

রাখিয়াছে। বেহুলার প্রাত ধনা-মনা প্রভীতির নশচ উীক্ততে মন বিষাইয়া উঠে 
সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যে. এরুপ উক্তিই এ-জাতীয় মানুষের দ্বারা 

সম্ভব। চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুর ভণ্ডামি ছাঁচে-ঢালা জাতীয় হইলেও মন.ষ্যসমাজ 
বাহ্ভূত নহে। রূপাজাবা স্মারক্ষা লাউসেনকে দেখিয়া মুদ্ধ হইয়াছে। চিরদিন 
না হউক, তাহাকে দূইদণ্ড ধারয়া রাখিতে চায়। ডোমরমণী লখ্যার চাররের 

মাধূর্য্য ও মহত্ব এই মানবধর্মেরই পাঁরপোষক। খাম্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে 
মানুষকে ছন্দে গানে দেবতা করিয়া তুলিরবার ষেপ্্রয়াস দেখা গিয়াছিল, অষ্টাদশ 



,শভান্দপর রারগণাকরের কাব্যে তাহার স্থাক্ষর স্পন্টতর়। অবশা এ-কথা সত্য 
থে হারিহোড়-ভবানন্দের পণ্চাতে যে-দেবত্ের পাঁরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা 
প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের রাঁতিসম্মত। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর কাব্য এই রীঁতিকে 

বহুদূরে আতন্রম কারয়া গিয়াছে। 'অল্নদামঙ্গল'-এর ঈশ্বরীপাটনী, হারা- 

মালিনী, কোটাল, দাসু-বাস; প্রভৃতি ষথার্থই আমাঁদগের ঘরের মান্ষ। 

অনেকে হারামালিননকে টাইপ-চারন্র বললেও এমন একটি প্রাণবন্ত চার প্রাক- 

ভারতন্দ্র বাঙ্গালা সাহত্যে বিরল। 

“ভারতচন্দের বিদ্যাসন্দর-চরিত্রগ্ীলর মধ্যে মালনীই একমান্ন 

জীবন্ত। ভারতমন্দ্র কফনগর রাজপথে আসিতে যাইতে বিশেষতঃ মালিনীর 

মালণ্ের পাশ “দিয়া যাইবার সময় তাহাকে যেন দেখিতে পাইতেন। 

মালনীর সঙ্গে যেন কবির পারচয়ও ছিল মনে হয়! ১৩)! 

বলিদ্বীপে ভ্রমণকালে একাঁট বিদেশিনী নারীর প্রগল্ভতায় কাবগরু 

মদীয় আচার্যা ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছলেন_ 

গকহে, একটু হারে মালিনীর মত ভাব লাগছে না"! 

“মাহলাটিকে [রাণী পাঁতমা] বেশ একটু ফরোয়ার্ড বা গ্রায়ে-পড়া 

বলে মনে হল। ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একমত হল, 

যেন কতকটা হীরা মালিনীর ভাব_এমন একজন স্নীলোক 1)0 1083 &. 
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বলা বাহুল্য, তুলনা ও মন্তব্য দুই রবীন্দ্রনাথের । মানবধম্মের জয়গানে 

কারক রারীডিন884858281 

মহাভক্ত' ভারতচন্দ্রের অল্লদামঙ্গল মহাকাব্য না হইলেও মহা-কাব্য। 

মঙ্গলকাব্যের কথা বাঁলতে গেলেই 'মধরকোমলকান্ত-পদাবলী'-র কাব 

'জয়দেবের কথা আসিয়া পড়ে। কাব ভারতচন্দ্রের মত কাবকুনকান পি 

জয়দেবও ছিলেন যূগসান্ধর কাব। তাঁহার রচনায় প্রাচীনের বিজয়া ও নবানের 

আগমনী যুগপৎ বত্কৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালা কাব্যসাহত্যের শ্রম্টা হিসাবে 
জয়দেব চিরস্মরণীয়। জয়দেবোত্তর বাঙ্গালা সাহত্যে দুইটি ধারা দৌখতে 

পাওয়া যায়। প্রথমটি কোন দেবতা, অবতার বা এীতহাসিক কিংবা ত্য 

মহাপরষের জাবনীকাব্য। এই প্রকার কথাত্বক কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলা 



ধম্মসম্বন্ধীয় আদরসের কিংবা পার্থিব প্রেমের গানে। বৌদ্ধচর্য্যাপদ হইতে 

সৃবু কারয়া দেবতত্ব গান, শৈবশাক্তসঙ্গীত, বাউল, সহজিয়া ও মুসলমান” 

সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত মারফতা সঙ্গীত সমস্তই এই পর্যযায়ে পড়ে। জয়দেবের 

পদাবলণ বাঙ্গালা সাহিত্যের আদ জননী। গীতগোবিন্দ আদো সংস্কৃতে 

কংবা অপত্রংশে রচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে ল্যাসেনু, বিজয়চন্দ্ু মজুমদার 

প্রমুখ পশ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে, তবুও জয়দেবের ভারতাঁবস্তৃত 

খ্যাত দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাতে প্রাচীন সংস্কৃত রচনা-ভঙ্গীর সাঁহত নবজাত 

ভাষার রচনাভঙ্গীর শৃভসম্মিলন ঘাঁটয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ একা- 

ধাবে আদি গীতিকাব্য ও মঙ্গলকাব্য৮ 

“জয়দেবের গাঁতিগোঁবন্দ রাধাকৃফলীলাবিষয়ক কথা-কাব্যও বটে। 

সেই হিসাবে ইহা একটি মঙ্গলকাব্য ; একাধারে পদ ও মঙ্গল, উভয় ধারা 

গীতগোবিন্দে বিদ্যমান। সংস্কৃত শ্লোক নিবন্ধ হইলেও ইহার স্থান 

একাঁদিকে বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের পর্্যায়ে। জয়দেব স্বয়ং ইহাকে মঙ্গল' বা 

মঙ্গলকাব্য বাঁলয়া বর্ণনা কারিয়াছেন --শ্রীজয়দেবকবোরদং কুরুতে মুদমং 

মঙ্গলম- উজ্জবলগণীতি' অর্থাৎ শ্রীজয়দেব বচিত উজ্জ্বল রসের অর্থাং 

প্রেমের গীঁতিময় এই মঙ্গলকাব্য আনন্দ দান কবে। তাঁহাকে আমরা 

নবীনের আবাহন কর্তা, মধ্যযুগের বাঙ্গালা মঙ্গল ও পদেব অন্যতম পাঁথকৎ 

হিসাবে, বাঙ্গালার আদি কাব বািয়া মর্ধ্যাদাব আসন দিতে পার ; যেমন 

তিনি ছিলেন প্রাচীনধারার মুসলমান-পূর্্বযগের আন্তম মহাকবি! ১৫11” 

ণতগোবিন্দের প্রভাব বাঙ্গালা সাঁহত্যে কোনদিনও 'িলমপ্ত হইবার নহে। 

জয়দেবের সমসামায়ক পণ্ডিত, কবি ও সামন্ত ভূমিপতি বটুদাসনন্দন 

শাধবদাস “সদনীক্তকর্ণামৃত' নামক সংস্কৃত গ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থ স্ঙ্কলন ! ১১২৭ 
এক- ১২০৫ খুিঃ] করেন। সদ্বীক্তকর্ণামৃতে উদ্ধত বাভন্ন 'প্রবাহ' ও 

বীঁচমালা'তে মঙ্গলকাব্যের আদ কাব জয়দেবের যে-সমন্ত গ্লোক পাওয়া যায়, 

'সই সংস্কৃত ভাষার বর্ণচ্ছাটার উজ্জল পটভূমিকায় খ:শম্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 

1ব ভারতচল্দের মঙ্গলকাব্য পাঠ কাঁরলে, তুকরট যুগের পূর্বেকার বাঙ্গালা- 



২০ জলিজীদার রবী 

'বাঙালা সাহত্যের ভাবধারার সম্যকদর্শন পাওয়া যাইবে। জয়দেবের কবি-কাতি 

কেবল আদরসের নহে, বীররসেরও বটে। যুগপৎ জয়দেব ও ভারতচন্দ্র হইতে 
কাঁতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে-_ 

“যস্যাবির্ভূতিভীতিপ্রাতভটপ্ৃতনাগাঁভপীভ্রুণভারভ্রংশপ্রেশা ভভূত্যৈ 

প্রবনমিব ভজন্নন্তসান্তোনিধীনাম। সংভারং সংভ্রমস্য ভ্রিভুবনমভিতো 

'ভূভৃতাং বিভ্রদুচ্চৈঃ সংরস্তোজ্জন্তণায় প্রাতিরণমভবদ্ ৪টি ভেরণীননাদঃ ॥” 

_সদ্দীক্তকর্ণামৃত [তর্য্যধ্যনিঃ। ৩।৩৪।৩] 

ধৃধূ ধূধ্ ধু নৌবত বাজে। ঘন ভোরঙ্গ ভমভম, দামামা দমদম, ঝনন্ন 

নস ধূ ধূ ধম ধম, ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম, দামামা দমদম বাজে । 

-মানসিংহ ও প্রতাপাদত্যের যুদ্ধ 

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। ভভভ্তম ভভন্তম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥ 

লটপট জটাজুট সঙ্ঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল টলট্রল কলকল তরঙ্গা॥ 

রা _শিবের দক্ষালয়ে যারা 

উভয় ম্ছলেই অনুকার ও অন্রপ্রাস লক্ষণীয়। জয়দেবের 'যুদ্ধম: 
[৩।৩৮।৩7, "যৃদ্ধস্থলী' [৩।৩৯।৪] প্রভাতি শ্লোকও সদদীক্তকর্ণামৃতে 

পাওয়া যায়। সদ্দীক্তধৃত 'গারজার শঙ্করের সাহত বিবাহে নিম্নোংকলিত 

সূন্দর আক্ষেপোক্তমূলক শ্লোকাট কোন এক অজ্ঞাতনামা কবির রচিত। কিন্তু 

শ্লোকটি পাঁড়য়া রায়গুণাকরের পাব্বতীর বিবাহের বর্ণনা মনে পড়ে__ 

প্রন্মায়ং বিষুরেষ ভ্রিদশপাতিরসৌ লোকপালাস্তথৈতে জামাতা 

কোহত্র১ যোহসৌ ভূজগপাঁরবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালনী। হা বসে! 

বাঁঞতাসীত্যনাভিমতবরপ্রার্থনাব্লীড়তাঁভিঃ দেবীভিঃ শোচামানাপ্যপাঁচত- 

পুলকা শ্রেয়সে বোহস্ত্র গৌরী ॥” _সদুক্তিকর্ণামৃত[ ১।২৩।৩] 

আই আই ওই বুড়া ক এই গৌরীর বর লো। 

বিয়ের বেলা এয়োর মাঝে হৈল 'দিগম্বর লো॥ 

উমার কেশ চামর ছটা তামার শলা বুড়ার জটা। 

তায় বেড়িয়া ফৌঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো॥৷ 



উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার- দাড় শণের লুড়া 
ছারকপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো এ 

কোন্দল ও শিবনিল্দা ; 
সদুক্তিকর্ণামৃতকে “সমগ্রজীবনের বিশ্বকোষ' [০611০ [070501085019, ০৫ 1.6] ৃ 

বলা যায়। বাঙ্গালীর গঙ্গাপ্রীতি, নায়কনায়কার প্রেম-আঁভসার, বিরহ-মিলন . 

প্রভীতি বিষয়ক বহু শ্লোক সদ্যীক্তর 'বাভন্ন প্রবাহে মিলে। 

“১৪১ বাঁচতে ভূঙ্গীর বর্ণনায় কয়েকটি শ্লোকে দারদ্র শিবের 

গৃহস্থালীর কথা কবিগণ বর্ণনা কাঁরতেছেন ; এই গৃহণী ও ভিখারী শিবের 
চন্র একেবারে বাঙ্গালা দেশের। মধ্যযৃগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই চিন্র বহু 

কাব আঁকয়া 'গিয়াছেন। এই চিনের সূত্রপাত যে মুসলমান-পর্র্ব ষুগে, 

তাহা সদ:ুক্তির শ্লোকগবল হইতে বেশ বুঝা যায় ১৬।” 

এই ভিখারী [িবের কথায় একট প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে যে, শাক্তি- 

রূপে, 'মহাশীক্তর অক্ষম স্বামীরুপে" চিন্রিত হইয়াছেন? এই হেতুই কি 
ভুখারী শিব অন্নপূ্ণার নিকট অঞ্জাল পাতিয়াছেন ১৭]? 

ঙকণ মুকুন্দরাম ও রায়গুণাকর ভারতনন্দ্র, উভয়ের মধ্যে কাব 

কে অধিকতর সার্থকতা দাবী করিতে পারেন, এই বিষয়ে পশ্ডিত 

মহলে বিস্তর মতভেদ আছে। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ বসু মুকুন্দ- 

রামের কাব্যের উচ্ছ্বাঁসত প্রশংসা করিয়া ভারতচন্দ্রকে হাঁনপ্রভ কাঁরয়াছেন। 

“[5 (01091)01009105919515) 12)050 16170981181012 169 0012 15 165 

106210586 1691105. 11815 01 0102 11001061005 216 5070611)01021) 

2100 00180010905 10006 076 01)0051)05 ৪100 1256111)£5 8100 52.511)85 

0 1015 1061) 2100 01060 216 10910620015 1780018] 1০০91920 

10) 261961105 91)101) 1085 00 0218116] 17 075 10016 18086 

০1736159811 17061950012 [১৮], 

'রায়গুণাকর পন্লে-পত্রে কাবকঙ্কণের নিকট খণী; কবিকঙকপের 

কবিত্ব পন্রে-পন্নে (তান) নকল কাঁরয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবক ও 

সুন্দর বর্ণনাগ্ি অলঙ্কার "দয়া কিপিং অস্বাভাঁবক করিয়া তুলিয়াছেন। 



বিন রি নং রি রস শিং” 
শক পু পু শি সত শি 

28 রি স্বাভাবিক ও সৃপাঠা, গৃখাকরের কাব্য অধিকতর 
” সুলালিত কিন্তু অস্বা্ভীবিক এবং স্থানে স্থানে অপাঠ্য ১৯1 

“কাহারও কাহারও মতে ভারতনন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। 

এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। অনেক স্থানে তিনি কবিকষ্কণের 

ছায়া মান্। উল্তাবনী শীক্ততে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে 

শ্রেম্ঠ বলিতে হইবে। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দেরে যাঁদ উদ্ভাবনী শান্তি 

থাকিত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ বিদ্যা ও কুলশল উভয়গুণ সম্পন্ন 

জামাতার সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই হইতেন-_গজদস্ত 

কনকে জাঁড়ত”?  ২০]।৮ 

অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য যে, মূকুন্দরাম ও ঘনরামের নিকট ভারত- 

'সচন্দ্রের কিছমান্র খণ ছিল না। মকুন্দরামের কুখ্যাত ভাঁড়ুদত্তকে ভারতচন্ড্ 

হার হোড়ের তরুণী অদ্ধীঙ্গিনী সোহাগীর পূর্বপুরুষ রূপে চান্রত করিয়া- 
-ছন। কিছু তুল্য-অংশ এই প্রসঙ্গে উৎকাঁলত হইল [মু মুকুন্দরাম, 

.ঘ* 5ঘনরাম, ভা _ ভারতনন্দ্র]__ 

শ্ীতারস্ত ঃ 

বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে ।[ ঘণ্] 

[তন জনে পরস্পর, করেন কারণ জলে জপ । [ভা] 

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ £ 

অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর, যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে। [মু] 

| নিবেদন শুনহ ঠাকুর পণ্টানন। যজ্ঞ দোখবারে যাব পিতার ভবন ॥ [ ভান ] 

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ £ 

শমশানে যাহার চ্ছান, তারে কেবা করে মান, প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে । [মহ] 

কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়। [ভান] 

(বর দক্ষায়ে ঘাল্লা ৃ 
লয়ে নানা রুদ্র, ভ্রুদ্ধ বীরভদ্র, চলে যজ্ঞ নাশিবারে। [মণ] 
রুদ্র দূত, ধায় ভূত, নন্দীভৃঙ্গ, সাঙ্গিয়া। [ভাণ] 



তুমি বাহ যথা বা, আগে আমি যাই তথা)এবে কেন কৈলে বিপরণত। [মণ] 
যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাঁড়তে কভু, এবে কেন আগে ছাড় খেলা । 

[ভা+) 
শব-বৰাহঃ 

হেন বরে বিয়া দিল কি দোখি সম্পদ । [মু] 

হেন বর কেমনে আনিল চক্ষু খেয়ে। [ভান] 

শবের মোহন বেশ £ 

আছিল বাঘের ছাল হইল বসন। অঙ্গের ভূষণ হইল ভূজঙ্গমগণ॥ [মু] 

বাঘছাল 'দব্য বস্ত দিব্য পৈতা ফণাঁ। [ভান] 

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ £ 

ঘরে যত আনি, লেখা নাহি জানি, দেড়াঁ অন্ন নাহ থাকে। [মন] 
যত আন তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই, িবা সুখ এ ঘরে থাঁকয়া। [ভা] 

দেবীর আত্মপরিচয়দান £ 

ভিক্ষ:ক ভক্ষণ ভাঙ্গ ভস্মগলা গায়। [ঘণ] 

আত বড় বৃদ্ধ পাতি 'সাদ্ধিতে নিপুণ। [ভান] 

বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সাহতে না পারি আম, পণ্চমূখে দেয় গালাগাল। 

[ ম্ | 

কুকথায় পণ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ অহর্নিশ॥ [ভা] 

কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা'নামে মোর সতা, স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে। 

[ মণ ] 

গঙ্গা নামে মোর সতা তরঙ্গ অমাঁন। জীবন স্বরূপা সেই স্বামীর শিরোমাঁণ॥ 
| [ভাণ ] 

মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর। [ঘণ] 

না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে। [ভাণ্] 

যে ডাকে আদর ভাবে যাই তাঁর কাছে। [ঘ] 

যে মোরে আপনা ভাবে তাঁর ঘরে যাই। [ ভা ] 



&ইরুপ বহু? তুল্য-কাব্যংশ উদ্ধৃত করা বাইতে পারে। 'কিস্তু ইহার দ্বারা 
একের ওঁৎকর্য এবং অপরের অপ্পকর্ষ প্রমাণিত হয় না। বর্ণনীয় বিষয়বন্ধু 

সদৃশ হইলে 'বাভিল্ন কবির রচনার মধ্যে সুর-সাম্য আসিয়া পাড়বে ইহা একাস্ত 

আঁনবার্ধয কিস্তু একের শিজ্প-চাতুর্ধ্য অপরের দ্বারা অবিকল অনুকৃত হওয়া 

কখনও সম্ভবপর নহে। 

প্রহ্গবিদ্যার ন্যায় সাহিত্য-শিল্পও কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। প্রত্যেক 

সাহিত্যিকই নিজ নিজ প্রেরণা ও প্রাতিভা অনুযায়শ সাহত্য সৃষ্টি কারয়া 

হাকেন। পরের রচনা হইতে বস্তু সংগ্রহ করা যায় কিন্তু শিল্প-কলা সংগ্রহ 
করা যায় না। যথার্থ সাহ্াতাক মান্রই নিজস্ব শিল্পকলার শ্রম্টা! ২১1।” 

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিরুদ্ধ সমালোচকগণও এই কথাশিল্পী ভারতচন্দ্রকে 

অস্বীকার কারতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র স্বীকার কারয়াছেন, 'রায়গুণাকরের 

ফাব্য আধিকতর সুলালিত'। রাজনারায়ণ বসুও ইহার সমর্থন করিয়াছেন । 

“রায়গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন আত শ্রেষ্ঠ কাব, তাহার সন্দেহ 

নাই। মানব-স্বভাব-পারজ্ঞানে যে তিনি কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিতান্ত ন্যুন, 

ইহা বলা যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের রচনার [তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। 

প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচা-ছোলা, মাজা-ঘষা যে বঙ্গদেশের অন্য 

কোন কাবর ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিক্ণ নহে। দ্বিতীয়তঃ 'তাঁন 

সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে অন্য কোন কাব সেরূপ পারেন না। 

তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগ্ীল বাক্য সাধারণ জনগণ মধ্যে এত প্রচালিত যে 

তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে ২২3।” 

বঙ্গভারতাঁর উজ্জ্বল রত 'বাকপাত' রায়গণাকর ভারতচন্দ্রের রচনা- 

মাধূষ্বের উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত রামগাত ন্যায়রত্র ও গঙ্গাচরণ সরকার উচ্ছবাঁসত 

প্রশংসায় মুখাঁরত হইয়াছিলেন * 

“ফলতঃ রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহনীশাক্ত যে, উহার কোন 

অংশের কোন দোষ নেত্রগোচর হয় না। ষে অংশ পাঠ কাঁরবে, সেই অংশেই 

যেন মধ্ুবৃষ্টি হইবে । পঙ্ীক্তগল যেন সমস্ূল মনক্তামালা! ২৩ 11” 

৬/অন্নদামঙ্গলের প্রায় সমস্ত অঙ্গই চন্ডীর অনুকরণ কিস্তু এই 

অনুকরণ সাতিশয় মনোরঞ্জন হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের সৃজনীশাক্ত বিশেষ 

৮:৮2 এপ তিল চা), 2758 টিপ পি 2 ছুট তল লা দানাদার শা সদর ২৬1১5 নু 2) এ এ এ টিটি নি নি র টব শির 2 



নত ছি 

রে 

বলবতণ ছিল না 7: তান স্বর কল্পদ্ হইতে কোন নত মার্তউন্তাবন 
করিতে বিশেষ সক্ষম ছিলেন না কিন্তু কোন মূর্ত তাঁহার নিকট আর্তি, 
হইলে তিনি তাহার অনুরূপ আঁতি সন্দর ও মনোহর রূপে চিত্রিত কারতে 
পারতেন, তাহা নূতন রঙ্গে রা্জত কাঁরতে পারতেন, আশপাশ নূতন 

ছায়ায় সুশোভিত কাঁরতে পারতেন এবং স্থানে স্থানে নূতন লতাপন্ 

আঁকয়া বেশ অলঙ্কৃত করিতে পাঁরিতেন। এমন কি সেই অনুকরণ. 

আদর্শ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইত। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত সাহত্যে সুশিক্ষিত 

ছিলেন এবং বঙ্গভাষার উপর তঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল সুতরাং অনুকরণে 

তান বিশেষ পটু ছিলেন। 4 বঙ্গভাষার উপর তাঁহার অসীম শাসন ছিল; 
তাঁহার, গ্রন্থ িনিই পাঠ কাঁরবেন, তিনিই দেখিবেন যে ভারতচন্দ্র এই 

ভাষাকে কখন নাচাইয়াছেন, কখনও দোলাইয়াছেন, আত যত্কের সাহত্ 

তাহার অঙ্গরাগ কাঁরয়াছেন এবং নানা ছন্দের অলঙ্কারে বিভীষত 

কাঁরয়াছেন। ইনি যেন বঙ্গভাষাকে বড় মানুষের মেয়ে কাঁরয়া তুঁলিয়াছেন 
এবং ইহাকে যেন যৌবনের প্রথম সীমায় লইয়া গিয়াছেন। যাঁদও ভারত- 

বিরল কিন্তু ইহাতে বাসীন্তভক বিহগকুলের মধুর কলকাকলণী সব্বদাই 
কৃজত হইতেছে ২৪11 

“ অনুকরণ মানুই দোষণীয় নহো২৫]। অন্যকারী যাঁদ প্রাতভাশাল' 
বন, তবে সেই অনুকরণ অনুপম হয়। ভারতচন্দ্র ছিলেন প্রাতভাশাল' কাব্য, 

কার। তানি কেবল 'আদিরসের পণ্ম লাগাইয়া"ই মূকুন্দরামের 'খিষভ'কে 
মাত করেন নাই, তিনি ছিলেন যথার্থ শিল্পণ, কাব্য-রচনায় তাঁহার নৈসার্গক 

শাক্ত ছিল। সেই জন্যই তান অনুকারা হইয়াও প্রথম শ্রেণীর ওৎকর্ষ্য প্রাপ্ত : 

হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র 'উন্নততর' ঘনরাম কিংবা সার্থকতর মুকুন্দরাম মান 

নহেন। ভারতনন্দ্র, ভারত-চন্দ্র_বঙ্গসাঁহত্য গগনের অমৃতস্যন্দী 'স্দ্ধ সুধাকর। . 

১ সূকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং।১ম খণ্ড। প ৫৪] চ 
২ সুনীতকুমার চট্রোপাধ্যায়-_বাঙ্গালীজাত, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিতা ", 

[ বঙগশ্রী। ৩য় বর্ধ। ১ম খণ্ড। ১ম সংখ্যা। মাঘ, ১৩৪১ সাল। পৃঃ ১৯) ৃ্ 

৩ কালিদাস রায়- জাতীয় জীবনের বৈচিন্তয ও সাহিত্য [শিক্ষক। ৪র্ঘ বর্ষ টির রার সি উট আচ আদি পি লি 



: ৯২ সংখ্যা। আহা, ১৩৫৮ 'সাল, পহ ৫২০]। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য [১ম ও ঈর খণ্ড। 
1৯০৫৪ সাল। পঙ ২৩৪-৩৫]। 

8 9601:010 £১7 310065 2500. 090185 5900900--51)81391) +9207859177 

(0০092. 948). সুনীতিকু্মার চট্টোপাধ্যায়-বাঙ্গালা ভাষাতত্রের ভূমিকা [ (১৯৫০) পঃ 
৯২৫]। 

ৰ & চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--চণ্ডাীমঙ্গলবোধিনী | কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৫ 

খনীঃ। ২য়, ভাগ। পৃঃ ৮৯৭-৯৮]। কালের আবর্তনে গ্রাম-দেবতারাও উচ্চবর্ণের দ্বারা 
বহূশঃ পূজিত হইয়াছেন। “4117596 0727%2229285 25. 05৪ 8০৫৪ 9৮ ৮৮৪15 017- 
809119 চ0190080060, 20 005 ০০ 51015 15 200)5701657065 55165811200 

02095. [0:835086]1 08910 01910100085 ৪৮60 06001091086 %71)101) 25 25051 

' 1916৮21610৮ 85000108005 73181000205,” [06017650106 2181007771005 3৮0, 

10009099, 10009850105 2100 56056500506 12856600110019 0700000, 

5838 4.0, 01. [0], 00, 552)]. 

৬-৭ রবীন্দ্রনাথ কালাভ্তর [পৃঃ ১৩৫-৩৬। রচনাবলী, ২৪ খণন্ড]। দাহিত্য 

_ [রচনাবলী, ৮ খণ্ড ]। 
৮ তমোনাশ দাশগনণ্ত-_পদ্মপুরাণ [ভূমিকা । পৃ 0০-//০ 11 

৯ সুকুমার সেন__ মঙ্গল নাটগাঁত-পাঁচাল কীর্তনের ইতিহাস [ বিশ্বভারতী পন্রিকা। 
১০ বর্ষ। ৪র্থ সং। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ২০৬]। ূ 

১০ আশুতোষ ভট্রাচার্য্য-_বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের হীতহাস ' ২য় সং। ১৩৫৭ সাল। 
. পৃঃ ৪৯, ৫০, ৫৩ ]। 

১১ রবান্দ্রনাথ-আধ্বমনক কাব্য [সাহিত্যের পথে। পও ১০৪ ]। 

১২-১৩ কালিদাস রায়- চৈতন্য চরিতে শ্রীচৈতন্যের মানাবকতা | শারদীয়া আনন্দ- 

বাজার পন্রিকা। ১৩৫৭ সাল]। গোপাল উড়ে [বঙ্গসাহিত্য পারচয়। পৃঃ ১৪০]। 

১৪-১৬ সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়-দ্বীপময় ভারত [বাঁলদ্বীপ, বলেলঙ, কিস্তা- 
মাণি, বাঙুলির পথ । পৃঃ ১৮৮ এবং মদীয় প্রবন্ধ 'রাঁসক রবীন্দ্রনাথ" ! উল.বোঁড়য়া সংবাদ। 

রবীন্দ্রজয়ভ্তঁ সংখ্যা। ১৩৫৯। পৃঃ ৩-৪1। শ্ত্রীজয়দেব কাব | ভারতবর্ষ। ৩১ বর্ষ। ১ম 
খন্ড। ২য় সং। শ্রাবণ, ১৩৫০]। সদুক্তিকর্ণামৃত [বিশ্বভারতী পন্লিকা। ২য় বর্ষ। 

৯ম সং। পৃহ ৩২-৩৩]। মদীয় প্রবন্ধ 'বাংলা কাব্য-সাহত্যের বাস্তবতা" | মান্দরা। 

৯৬ বর্ষ। ৩য় সং। আষাঢ় ১৩৬০ সাল। পৃঃ ১৭৫-৭৮]। 

৯৭ কালিদাস রায়- প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য [প্রথম ও 'ছ্বতীয় খণ্ড, ১৩৫৪ সাল! 
সাঃ ২৫৪ ]। 

ৃ ১৮-১৯ রমেশচন্দ্র দত্ত--“লিটারেচার অব্ বেঙ্গল' [১৮৭৭ খুঃ। পৃ ৯১৬ ]। 

মূকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র [বঙ্গীয় সাহিত্য পারব পাতিকা। ১৩০১ সাল। 
পু ১৫$]। [দষ্টব্যঃ জীতেদ্দূলাল বস সুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র (মাঁজিলপুর, 
৯৯২৯ খুঃ]। 

১" ২০ রাজনারায়ণ বসু বাঙ্গালা ভাষা ও সাঁহত্য বিষয়ক বক্তৃতা [ ১৮৭৮ খন । 
ও ১৯-২০]। 



আনছি 

২১ অমল্যধন মুখোপাধ্যায় নাট্যকার পপ [শারদঁয়া আনন্দবাজার পাঁকা। 
১৩৫ সাল। প্ঃ ১৬৬ ]। 4 

২২ রাজনারায়ণ বস্--বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যাবষয়ক বন্তৃতা [১৮৭৮ খায় 

পঃ ১৯-২০]। 

২৩ রামগাঁত ন্যায়রক্-বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যাবষয়ক প্রস্তাব [হুগল+, ১৪৭৩: 
খাঁজ পৃঃ ১৭৮, ১৮৫]। 
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[10612560161], 

২৪ গঙ্গাচরণ সরকার-বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা [ঢাকা কলেজে ১২৮৬ সালে 
। ০১৮৭১ খুগঃ) আষাঢ় মাসে পঠিত বক্তৃতা। পরে ১৮৮০ খাষ্টাব্দে চু'চ্ড়া মাধারণণ 

বন্দে নন্দলাল বস; কর্তৃক মযাদ্রত ও প্রকাশিত ]। 
২৫ “অম্টাদশ শতকের দুহাঁট প্রধান কাব্যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়নে ও 

ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে, মূকুন্দরামের অনুসরণ সহজে বোঝা যায়। মেনকার ও 

পান্বধতীর আচরণে মুকুদ্দরাম সেকালের মধ্যবিত্ত চাষী ঘরেরই ছবি আঁকয়াছেন। এই 

ছবি রামেশ্বরের ও ভারতচন্দ্রের রচনায় অনেকটা 'ক্যারিকেচারে' বা ব্যঙ্গে পারণত হইয়াছে ।,.. 
ভারতচন্দ্রের হারা মালিনীর তুলনায় মূকুন্দরামের দ্যব্্বলা ঢের বেশী মানব-প্রকীতিক ও 

নাস্তব।......ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিলাসী রাজসভাসদের কাব্য, রামেশ্বরের শিবায়ন চাষা 
গৃহস্থের পাঁচালী। রামেশ্বরের রূচিবোধ যাঁদ তাঁহার অন্বস্তাঁ ভারতচচ্দ্র পাইতেন, তবে 

অন্নদামঙ্গলের উৎকর্ষ বাঁড়িত।”-_[ সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস। ২য় সং 
১৩৫৫ সাল)। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৩৭৭, ৩৮৫, ৭৮৭]। সমালোচনা ননিষ্প্রয়োজন, 

অন্নদামঙ্গলের মূল্য কালের নিকষে যাচাই হইয়া 'গিয়াছে। যেখানে জীবনের সা্টকাষণ 

সাহিত্যে যথোচিত নিপুণতার সাঁহত স্থান পাইয়াছে, সেখানে সে অক্ষষ। সেইহেতু 'কিবি- 
কঙকণের সমস্ত বাক্যরাঁশ কালে কালে অনাদৃত 'হতে পারে, 'কিস্তু রইল তার ভাঁড়; 

মিড্সামার নাইট-স্ দ্রীম্ নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে, কিন্তু ফলস্টাফের প্রভাব বরাবর 
থাকৃবে আবচালিত'। [ রবান্দ্রনাথ-সাহতোর মূল্য (সাহিত্যের স্বরূপ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। 
১৩৫০ সাল। পণ ৫২)]। ভারতচন্দ্ের হীরা মালিনী ইত্যাদি চার সাঁষ্টি সম্বন্ধেও 
এই কথা খাটে না কি? 



॥ ১৩ ॥ অন্দামলের সঙ্গীত 
“সুর ও বাণীতে অপূর্র্ব শিবশাক্তর মিলন চিরাদনই বাংলা গানে 

যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি ভারতে আর কোথাও ঘটেছে বলে শানান। 

ভাবের রূপাঁট ফুটিয়ে তোলবার জন্য বাংলাদেশের সাধকেরা প্রয়োজনমত 

নানা সুর ও তালকে অপরূপভাবে সঙ্গত করেছেন ১1।” 
বাঙ্গালা দেশ গানের দেশ, বাঙ্গালা সাঁহত্ায মূলতঃ গানেরই সাহিত্য । 

চর্যাপদের যুগ হইতে আরস্ত কারয়া যাঁদ সমগ্র বাঙ্গালা সাহত্যের ধারাটির 

প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালা সাহত্যে সঙ্গীতের একটি 

বিশিষ্ট স্থান আছে। 'বাবধ রাগরাগণী-তালমানলয়-সমন্বিত সঙ্গীত 

খএীম্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা সাঁহত্যে বরাবর চলিয়া 

আমিতেছে। 

চর্যাপদগুঁল সঙ্গীত। এই পদগুলির উপ্রারভাগে বিবিধ রাগ- 

রাগিণীর! ২] উল্লেখ আছে কিন্তু তালের উল্লেখ কুত্রাপি দেখা যায় না। 

চর্য্যাপদে ব্যবহৃত খরা | _ধুপদ, ধ্র,বপদ। উত্তর ভারতীয় গীতপদ্ধাতর 

স্থায়ী'-পদ। কবি জয়দেবের গীতগোঁবন্দে রাগরাগিণী এবং তালেরা ৩] 

উল্লেখ আছে। মালাধর বসুর শ্রীকষ্চবিজয়েও রাগরাগণীর! ৪। অপ্রতুল 

নাই। বড় চণ্ডাদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহু প্রচলিত ও অপ্রচালত রাগরাগিণা 

এবং তাল-লয়েরা ৫1 সন্ধান পাওয়া যায়। এই রাগরাগিণী ইত্যাদর 

লক্ষণাবলণ 'সঙ্গীত-রত্রাকর' । নঃশঙ্ক শাঙ্গদেব সঙ্কলিত। খীঃ ১৩শ শতক! 

'সঙ্গীত-মূক্তাবলৰ' | ১৮৯5 খ:ঃ। নবকান্ত চট্রোপাধায় সঙ্কালত।| প্রভৃতি 

গ্রন্থ হইতে পৃথক। অনেকে! ৬] অনুমান করেন ষে, শ্্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতনা- 

পরবন্তত কোন দেশীয় বা স্থানীয় সঙ্গীতরীতি অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল (?)। 

চৈতন্যভাগবতে, লোচনদাসের ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে, কবিবল্লভের রসকদম্বে 

বাবধ প্রচলিত ও অপ্রচালত রাগরাগিণনর ! ৭) উল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যগ্লি- 

[ মনসামঙ্গল, চণ্ডঈমঙ্গল ৮1)-তে রাগরাগিণীর ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় 

গছল কারণ, উক্ত কাব্যগ্ীল সাধারণ্যে গীত হইত। 



ধুপদের পর্য্যায়ে ছিল। সঙ্গীতে ররর কল্পনা কত পরান, 
নির্ণয় করা সুকঠিন | তবে নাম হইতে অনুমান করা যায় যে, অক করক: 
গুলি প্রাচীন রাগ ও রাগিণী, পানি 
চিলি, 

প্রচালত রাগিণীর মাগ্গাঁকরণ। প্রভীতি। কলস 
পারস্পাঁরক মিশ্রণ ৯। ব্যতীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাঁহত লোকসঙ্গত অনেক- 

ক্ষেন্নে মাশ্রত হইয়াছুল। কৃষ্টি ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছ:তমার্গ নাই-ইহা, 
বিশ্বমনের 'মলনভূমি। ই রাস গত রে রি তলিলেন! 

| ১৫৩১-১৫৮৯ খীঃ]-এর [১০] সৃষ্ট 'বাভন্ন রাগরাগিণী-[ যথা মিঞা-কি-: 
মল্হার, দরবারী কানাড়া]-গুলি ইহার প্রমাণ দেয়। ঙ্গাতের আনন্দ: 

লোকোত্তরাহয্াদ, ইন্দিয়-বাদ্ধিগ্রাহ্য নয়, অনূভবগম্য। 
রর রাপররাগ লা রিনার 

সঙ্গীতে ঈরানী-প্রভাব আসিয়া পড়ে। ভারতীয় সঙ্গীত কিস্তু ইহাতে নিজস্ব- 

বাঁজ্জত হয় নাই। ভারতীয় সঙ্গীত ঈরানের গজল [ € আণ গজল্-স্প্রেম- 

সঙ্গীত], মার্সয়া [€আণ মার্সয়া-শোকসঙ্গত 1, কাওয়ালী [€আঞ্. 
কোবালী-্ধম্্মসঙ্গীত] প্রভাতিকে আপন কাঁরয়া লইয়াছল। লক্ষণীয় 

হইতেছে, উত্তরভারতীয় সঙ্গীতি-[ খেয়াল € আণ খেয়াল ]-এ কেবল এই প্রভাব. 

দেখা যায়। প্রাকৃ-মূসলমানযুগের শহদ্ধ হিন্দুসঙ্গীতের প্রাচীন রুপাঁট দক্ষিণ-. 
ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে সংরাক্ষত হইয়া আছে। ঈরানী প্রভাবের ফলে, 

পাঞ্জাবের প্রচলিত লোকসঙ্গীত .হইয়া উঠিয়াছিল টস্পা [ € হি, টপ্পা]।, 

গোলাম নবশ িএা ওরফে শোরা মিঞার প্রভাবে এই সঙ্গীত উত্তরভারতে; 

বিশিষ্ট স্থান.পাইয়াছিল। বন্দেলখন্ডের লোকসঙ্গীত হইতে 'দাদরা/-[ দদ্দর্বর-: 
রী 

লু 

৮১০৪ ০৯০ 

রি 



(এজাজ দিজলটিসিল 'বড় দশকোশণ, নি 

প্রসীত বিলাম্বিত লয়ের কাঁভনিগ্াল পদ দঙগীতডের-স্া়কা। 'বাঁপতাজ', 
ং'দোঠুকণ ইত্যাদি লঘ; তালও কীর্তনে পাওয়া যায়। বাউল, ভাটিয়াল, 
কামপ্রসাদণ প্রভাতি সুর াঙ্গালা-স্গতের াশস্ট অবদান [১১]। ধপদ- 

.খৈয়ালের সাঁহত টার] € হি" ঠুমরী ]-রও প্রচলন বাঙ্গালাদেশে 
হইয়াছিল। ঘণ্টার উনবিংশ শতকের রামনিধিগপ ১২) ওরফে নিধবাবরর 
গান ইহার প্রমাণ স্বরূপ । 

নাল ভারত মাগদীতের দাহ বাঙ্গালা দেশের ঘাট োগাযোন 
ররাবরই' ছিল। লোচনের 'রাগতরাঙ্গণ' গ্রন্থে 'তুম্ব;রনাটক' নামে একটি 

, গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, ইহাতে মার্গ- 

সঙ্গীতের নৈকষ্যকোলান্য রক্ষণের দদ্দমনীয় চেষ্টা নাই। দেশজ রাগের 
 ঈষ্টাত্তস্বর্পে 'রাগতরা্গণ+-তে বিদ্যাপাঁতির মৌথলী গরতি ও আমীর খুস্রো 
এধা তদনস্তর প্রচলিত 'ইমন্ [€ আচ ইয়েমন্], ণফর্দোস্ত, প্রভীত রাগ ও 

গন রাহ 
| খুগম্টীয় োড়শ-সপ্তদশ শতকে বার হাম্বীর মোগল-পাঠান কলহে লিপ্ত 

“হুইয়াছিলেন। ১৭৮০ খুশম্টাব্দে বীর হাম্বীরের আমল্ণে দিল্লী অঞ্চল 
হইতে তানসেন-বংশীয় গায়ক বাহাদুর সেন (খাঁ) বিফুপুরে আসেন। অনস্তর 

'বিফুপুর মার্গসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। বিষুপ্দুর বাঙ্গালার 

“'দিল্লী। রাগসঙ্গীতে শবফুপুরী রীতি, বিদন্ধ জনের আঁভনন্দন লাভ কায়াছে। 
খনষ্টীয় যোড়শ শতকের শেষপাদে 'গরাণহাট?', 'মনোহরসাহণ' প্রভাত 'বাভন্ন 
সস 

| লীম্টীয় অঙ্টাদশ শতাব্দীর ভূম্যধিকারী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজলতায় 

বহু কলাবিদ ও নৃত্যবিদ ছিলেন। মহারাজ স্বয়ং ন্ত্যগগাঁতের পড্ঠেপোষক 

বিহজদ। 

_. 'কালোয়াত গায়ন বিশ্রা্গ খাঁ প্রভীতি। টিরাকান রাকা 
_নন্তক প্রধান শের মামদ্দ সভার । মোহান খোষালচন্দু বিদ্যাধর প্রায় 

--কৃফচঙ্গের সন্ভাবর্পন 



ঈধাহনামজজের সমন ১৯৬ 

আশ্চর্য) নহে যে, সেকালে বিষ্কুপুরে প্রচলিত 774৯7 তরঙ্গ 
কৃষ্ণচন্দ্র রাজসভাতেও লাঁগিয়াছল। '. শঙাক।ব ভারতচল্লের , অনদামরজা 

কাবেও বহন রাগরাষিশীর সন্ধান পাওয়া বায়। সেকালে গাহস্ছ্য উৎসবাদ্যস্চানে 

মঙ্গল নটগ্রীতের একটি বিশিষ্ট হ্ছান ছিল। জয়দেবের গাঁতপ্রধান "ীত- 
গোঁবন্দ, উমাপাতির নাটগীতপ্রধান 'পারিজাতহরণ', বড় চণ্ডনদাসের নটগ্রধান 
'প্রীকৃকীত্তনি”, ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত-মৈথিল-বাঙ্গালা-ভাষা-মিশ্র “ণ্ডখনাটক' 

প্রভীতি ইহার দন্টান্ত স্বরূপ ১৪]। অন্নদামঙ্গল সব্বাংশে গত নহে। ইহার 
[কয়দংশ কাব্য এবং কিয়দংশ গাঁতধম্ম। এই গ্রন্থের তিনাট অংশে সর্্ব- 

সমেত সাধারণতঃ চুয়াম্নটি গান পাওয়া যায়। প্রাতিটি গানের শশর্ধদেশে 

রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইচ্ছলে লক্ষণীয় যে, বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ১৫) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কোন রাখ- 

রাগিণীর উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন পঠাথগ্ুলিতে [১৬] প্রায়শঃ 

এই উল্লেখ দেখা যায়। অতএব ইহা সহজেই অনুমেয় যে, আদৌ সঙ্গীতগ্ীলর 
রাগরাগিণী ইত্যাদ স্ানার্দদস্ট ছিল। অন্নদামঙ্গল ১৭] কাব্যে ব্যবহৃত 

রাগরাগিণী ইত্যাদর একটি তাঁলকা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল-_- : 

শদ্ধ রাগরাগিণণ ৪-_-কালাংড়া, কেদারা, খট, খাম্বাজ, বঝিশিঝট, টোড়া, 

পরজ, পিল, পূরবা, বসস্ত, বিভাস, বেলাবলী, বেহাথ, ভীমপলল্রী, ভূপালা,, 

ভৈরবী, ভৈ“রো, মালকোষ, মূলতান, রামকেলী, লুম, শঙ্কর, শ্রী, সোড়াী 

[-শোরী€ শৌরসেনী?] এবং হাম্বীর। 

মিশ্র রাগরাগিণণ ₹_আশা-ভৈরবী, ইমন-ভুপালণ, খট-ভৈরবী, বিশবট- 
খাম্বাজ, গোঁড়-সারঙ্গ, টোড়ী-ভৈরবী, দেও-বিভাস, পিলু-বিশবঝট, পিল 

বারোয়াঁ, বসন্ত-বাহার, ভূপ-কল্যাণ, মালকোষ-ভৈ'রো, যোগিয়া-ভৈ'রো, ল্বম- 

ঝিশীঝট,. সাহানা-মল্লার এবং সোহিনী-বসম্ত। 
তালঃ--আড়া, একতাল, ঝাঁপতাল, ঠূংরী, ন্িতাল, দাদরা, পোস্তা এবং 

মধ্যমান। 

লয়ঃ-দ্লুত এবং বিলাম্বিত। ' ্ 

তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, চর্যাপদ হইতে স্বর কারিয়া, 
প্রাকৃভারতনন্দ্র প্র্ধাস্ত তাবৎ গাঁতপ্রধান- কাবাগ্দালতে সুরশিঙ্পবোধ 'বিরল। 



নি চেল ক হর লগে গে দেন বাপ 

ক্াওয়া- যায় না। চ্য্যাধ্দ, গীতগোবিন্দ, জ্ী-ককীও ননদ কাব্যে রাগরুিলা 
্ ভাল-লযের উল্লেখ আকা মিকেও বেলের নযার এই নিষ্তভাবে পরা 
, সঙ্গীতিকে স্মানীক্দর্টি করিবার চেষ্টা বিরল। উপর স্বয়ং ভারতচন্দু ছিলে 

্ “অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্টের অধ্যাপক'। প্রাতটি গানের সর-তাল-নিরূপণ 
+ সন্ভকঃ স্বয়ং কা কিংক কবি-প্রোক্ত 'প্রথম গায়ন' নীলমাঁণ ডাউসহি রষ্ঠাতরণ 
অথবা মহারাজ কুঁফচল্দের কোন বিশিষ্ট সভাগায়কের দ্বারা হইয়া থাঁকিবে। 

. জঙ্গীতের সক্ষেরশি্পবোধও সামান্য 'অনুধাবন কাঁরলেই বুঝা যায়। দুই 

শতাব্দী পূর্বে রচিত এই সঙ্গীতগ্যাল বর্তগান শতাব্দীতেও যে-কোন সঙ্গগতজ 

. স্ট্র ও তাল অনুসরণ পূর্বক প্নজ্জাবত কারতে পারেন। ইহা সামানা 

' কৃতিত্বের কথা নহে। তত্ব্তীত, সূরীক্চ্ার মধ্যে কোন অধুনা-অগ্রচাঁলিত 

ঝ্লাগ্ব-রাগিণীর উল্লেখ নাই। এই সকল সঙ্গীতের সূরসৃষ্টি যেই করুন না কেন, 

তাঁহার মধ্যে পাশ্ডিত্য প্রচারের তথাকাঁথত কূটনশীত ছিল না, ইহা সহজেই বুঝা 

 ষায়। চর্যযাপদ, শ্রীকৃ্ণকীর্তনাদির পদগ্যাল অধূনা-বিল্প্ত রাগরাগিণণির দ্বারা 

'কণ্টকিত, অতাঁতযদগের অচলায়তন-_ এই দুর্গম দুর্গে সাধারণের প্রবেশ 

নিধেধ। ফিস ভারতচন্দরের সঙ্গত সভা-সঙ্গীত! ১৮1_ জনগণের শ্রনতিতে 
তাহা সুগ্গোচর। সঙ্গীত প্রাণধম্মীঁ আনন্দলোকের সন্ধানেই ইহার অগ্রগাঁত। 

কোন কাঠিন্য নাই, কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই, সঙ্গীতের পণ্য প্রোতস্বতাী কলাদবিদের 

বাঁশানিকণে তাঁক্তরসাপ্রত জনতার 'অস্তরের অন্তঃপনরে' রন অমদার মাহি 

“কী্তন কারবে। | 

৯ ক্ষিতমোহন সেন-বাংলার সাধনা | বিশ্বাবদ্যাসং্রহ। ১৩৫২ সাল। প$:থ)]। ' 
২ বথা, পটমঞ্জরাঁ, গবড়া বা গউড়া [১ গোরা], অর [১ অরুপ?], শ্রী 

. বা গুুজরী, দেবর [ ১ দেবাকিরি, দেবাগার 1, দেশাখ [ ১৯ দেওশাখ 1, ভৈরবী, কাদোদ, ; 
, নস [১ ধন্যাস, ধানশ্রী, রামক্র [৯ রামকার, রামকেলি 1, বড়ারি, বলা মাল্লারী 

: সার] মালসী [€মালবন্ী. কহুগৃজরী [?1, শবরী, বঙ্গাল প্রভৃতি ৮: 
,. ,৩ যধা, মালবরাগ-রূপক তাল, গুজ্জরশ রাগ-_নিঃসার তাল, টাচ 
রী (৯ গোর ]'রাগ-রপক তাল, দেশাখ বা্-একতাল প্রভৃতি।..... : 
," : ৪ থা, শ্রী, সহাই বা সুই. রাম, পঠজাজরণ, বসব  মললর, বানী হী, 
৮.1: ফে) ফাগরাগিলণঃ-_পাহাঁডিয়া, বক 'যা' কহ [১ ককুত1.*রমাগাকি $১দ রাম 
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কেলি], আছের | ১ আভায, আভারা 1, ধানুহণ, ঈ্ধানীী চলগ্সণ বা লাইনগ, সর 
উভরই 1, কোড়া, গৃজ্জরণ, মালব, ভাব ইতাটাদ। (খে) বিবিধ খাতপন্ধাত +-প্রদী, 
কুড়ক9 আক, রুপকম দশ্ডকম্ টোববৃতি বর্নামূলক) ইত্যাদ। গে) তাল $:-কাঠের 
তাল, চুটাক্খিলা ভাল, দশকোপসি, জক্ষতাল, অপ্যব্্ধকলিকা প্রভীতি। ঘে) লয় +-লথ 

গণ, সদগর গুরুর গ্র্্ পরম প্রভীতি। 
& খগেল্দনাথ মিত-বৈফব রস সাছতা। 

৭ বথা, শ্রী, পঠমঞ্জরী, মঙ্গলনট, ধানশণী, কেদার, ভাটিয়ারণ, কার্ণা-শারদা, পাহিড়া 

| পাহাড়িয়া ), বড়ার, মারহাটিয়া, সিক্ষড়া, মঙ্গলগহুজ্জরী, তুড়ী [১ টৌড়ল 21, কামোদ, 
কথু্রী, পর্রবাঁ, শ্যামগড়া 08), ললিত, বেলোয়ার, আশাবরণ, সারঙ্গ, 'বিনোক্কা, নট, গান্ধার, 

কানাড়া, গোরণী, কেদার প্রভৃতি । 

৮ যথা, (ক) রাগরাগিণী $-_-পটমঞ্জরী, শ্রী, বেতার (১), 'পাজিরশ (১), আলিয়া 
| -” আলাহিয়া ), মঙ্গল, ন্রিকুট প্রভতি। (খ) তাল $--যৎ, মালঝাঁপ, ঝারখণ্ড প্রভীতি। 

৯ যথা, জয়দেবের গানে--ঘে সব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে 
গীতগোবিন্দের গান 'শাঁখতে গিয়া বিশ্বাভারতীর ভূতপূর্্ব সঙ্গীতাধ্যাপক মহারাম্মদেশীর 
পণ্ডিত ভীমরাও শান্রশ তাহার স্বরলিপি ও তালের বাট লইয়া আসেন। সেই বাট দোখিয়া 
আচার্যা ভাতখশ্ডে বলেন- একি ' এ যে সব মালাবারের 'জিনিষ।' [নীহাররঞ্জন রায়-_ 
বাঙ্গালীব ইতিহাস, পন ৭৫৬ হইতে উদ্ধাত। ছুষ্টব্যঃ 'ক্ষাতমোহন সেন- বাংলার 
সাধনা । পঃ (১৪) ]। 

১০ 5 10 0026201-2277562 2554 1506৮181000 805 0020- 

08020078000, ০1009] প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী--হিন্দু সঙ্গগত 
| বিশ্বাবিদ্যাসংগ্রহ ১৩৫২ সাল। পঃ ৩৩]। 

১১ স্নীতিকুমাব চট্টোপাধ্যাং-_ ভাবতায় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ [গতবিতান 
বার্ধকী। ১৩৫০ সাল। পঃ ১০-১৩]। 

১২ অদয় প্রবন্ধ 'সঙ্গতসাধক কব রামনাঁধ গৃপ্ধ' [ভারতবর্ধ। ৪০ বর্ধ। ১ম 
খড। &ম সংখ্যা। কার্তক, ১৩৫৯ সাল পৃঃ ৩৪০-৪৩ ]1 

৯৩ নীহাররঞ্জন রায়-_বাঙ্গালীর ইতিহাস [পঃ ৭৬৭-৬৮]। সংস্কৃত কোবগ্রন্থ 
মাণসোল্লাস বা আঁছিলাধার্থাবস্তামাণ-[ ১০৫১ শঃ- ১৯১২৯ খুশঃ সঙ্কাঁলত ]-র 'ীত- 
বিনোদ' অংশে শ্রীকৃফের বৃন্দাবনলণলা এবং বিফুর বাবিধাবতার বর্ণনাত্বক কয়েকাঁট বাঙ্গালায় 
বাঁচত প্রাচীন গান পাওয়া যার। 

১৪ সুকুমার সেন- সঙ্গল-নাটগণত-পাঁচালি-কীপর্তনের ইতিহাস | বিশ্বভারতী পরিফা। 
১০ম বর্ষ । ৪র্ঘথ সংখ্যা। ১৩৫৯ সাল। প7ঃ ২০৬-২৭ ]। 

৯৫ প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯ সাল। 'দ্বিতীষ প্রকাশ ১৩৫৬ সাল। 

১৬ বিরিওথেক নাঁসিগনেল-( প্যারিস )-এ সংরাক্ষিত পঠাথ [নং 'ইণ্ডিয়েন ৭১৯]। 
ব্াটশ মিউজিষাম-€ লশ্ডন )-এ সংরাক্ষিত পথ [নং 'আতরকত ৫৬৬০ এ1। বঙ্গায় 
এশিষাটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পুথি [নং শজ ৫৬৬৭-৭-এচ্ ৩:11 

১৭ ভারতচন্দের গ্রজ্থাবলশ [বন্্বাসী সং। ১৯৩০৯ সাল - ১৯০২ খ:ঃ1। 
১৮ 0 8) আট এ 806 995৮ 9 ০0৮2৮ এত [হে পি উতাাটেডাস্প 

& [লোড লিড 0৫ চে [81703 1 প্রসঙ্গত। লঙ্গপীয় যে, ভারতরন্চের 
অন্দামঙ্গলে একখানিও কণর্তন-সঙ্গস্ত কিযো কার্রনোচিত্র তাজ-লয়াদির নিন্দেশ নাই। 



॥ ১২. ॥ সৃক্তি-মুক্তাবলী 
“জাতির আত্ঞন্তরণণ বাস্তব বিবরণ, তাহার ব্ঙ্গবিদ্ুপ ও রসিকতা, 

তাহার জীবন্ত ভাষা ও বিচিন্র ভূয়োদর্শন, তাহার ধর্মকন্্ম, বিদ্যাশিজ্প, 
ব্যবসাবাপিজ্য, চাষবাস, আচারব্যবহার, শাসনশিক্ষা, সমাজের সকল প্রেপাঁর 

ও সকল স্তরের বৌশিস্টোর যথেচ্ছ চিন্ন প্রবাদগিলতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে-_. 

যাহা কল্পনার রঙে 'রঙিন- বা ভাবমাধূর্ষেয অতশীন্দ্রয় নয়, নিতান্ত ইন্দ্রিয়- 
গ্রাহ্য ও বাস্তবব্যাদ্ধর ঈক্ষণে সরস ও সজীব ১]।৮ ্ 

প্রবাদবাক্যগনাল জাতীয় জীবনের সম্পদ । এগনল নিছক কথা মান্র নহে, 
বাস্তব জীবনের আলোকচিন্রা ২]। 'বাবিধ 'বাধ-বিধান, আচারবিচার, সামাজক- 

রাষ্ট্রিক-পারবাঁরক জীবনের খণ্ডপারিচয় এই স্াক্তি ও প্রবাদগুলির মধ্যে 

পাওয়া যায়। জবনের আতি বৃহৎ হইতে আত ক্ষুদ্র তথ্য পর্য্যস্ত এই সক্তি- 
গুলির প্রাণবন্তু হইয়া রাঁহয়াছে। সংস্কৃত পুরাণ, ইতিহাস, বাবিধ কাব্য এবং 

স্থান"য় প্রাসদ্ধ ঘটনাবলী হইতে সুৃভাঁষতগ্যীল জল্মলাভ করে কাঁবর রসোপ- 

লান্ধর ভিতর 'দয়া। প্রবাদগীলর ইতিবৃত্ত ও মূল্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে 

আলোচনা করিয়াছেন ডাঃ সৃশীলকুমার দে মহাশয় তদীয় 'বাংলা প্রবাদ" নামক 

সুবৃহৎ গ্রন্থ [ ২য় সংস্করণ। কালকাতা। ১৩৫৯ সাল] খানিতে। 

সমস্ত ভাষার সাহিত্যেই সুভাষিতগীলর দর্শন মিলে। ইংরেজী সাঁহত্যে 

শেক্সূপীয়রের বহন বাক্য প্রবাদ হইয়া গিয়াছে ৩]। শুধু শেক্স্পীয়রেরই 

নহে, .পাশ্চাত্যখণ্ডের সমস্ত প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণের রচনাবলীর বহৃ-অংশ 

সূভাঁষতের রূপ পারগ্রহ কাঁরয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বেল্লাতেও সেই একই 
কথা খাটে। চর্যযাপদগুলিতে ৪), বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃফকীর্তনে ৫) 

কৃত্তিবাসের রামায়ণে ৬ 3, কাঙ্জীরামের ভারত পাঁচালীতে [৭], বাবধ টবফব- 

'পদ্দকর্তাগণের রচনাতে [৮, বিজয়গ্প্তের মনসামঙ্গলে ৯1, কৃষদাসের শ্রীকৃষ- 
মঙ্গলে [১০], ঘনরামের ধম্সমঙগলে ১১), ০৮4 

পারার সোধিতের সান সাগর বায়।, | 



' আজিও প্ররচনের ন্যায় বাবহৃত হইয়া থাকে £১৩]। ভারতচন্দের বহন লোক 

যেমাঁন ভাবরসে গান, তেমান উপভোগ্য । কাঁবর 
প্রীতভা কেধল রা: 

সভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উত্তরকালের 
জনসঙ্ঘের মুখে জজ 

অবশ্য সৃতাত্কা-খন প্রসারের জন্য লৌকিক সাহিত্যের প্রসার ? লে 

দায়ী। 

রর রাহা রর 

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ লৌকিক সাহিত্যের বাস্তবতা, আমোদ 

ও রাঁসকতা, এই ধরণের রচনায় আঁধকতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছল। বাকা- 

রীতকে সরস, সহজ ও সতেজ কারবার জন্য ইহাতে যে লৌকিক প্রবাদ 

বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ আপনা আপাঁন আসিয়া পাঁড়বে, তাহা কিছুই 
আশ্চর্য্য নয়। তাহা ছাড়া, ভারতনন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের 

স্বজ্পাক্ষর গাঢ় রচনার রসজ্ঞ। সংস্কৃতের আদর্শে বাকৃসংহাতি ও বাক: 

চাতুর্ষেটর যে চমৎকাঁরত্ব ভারতচন্দ্রকে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে 
- প্রবাদের সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় রাসকতার অনৈক্য ছিল না। এমন কি 

তাঁহার অনেকগঁল সরস প্রবচন সংস্কৃত বাক্যের ভাবানুবাদ বাঁললে 
অত্যুক্তি হয় না[ ১৪]।" 

[715 (302191201910015198) 00081811015 8689090. 1 েও 
%/25: 7 116 12166 10017109] 01 11065 [01] 1019 ৮0101065110 
1956 799960 001601 810006 17367789]1 9068166 100 039 10009 
01 070৮6709110 910869106976 1) 7021191)) 131021505005005 ৪ 
111)65 17) 73006211816 17009 00100902019 0010160) ৪00 05 0১9 15186 
10010196701 107109605 190 07906 17016 01 1695 57000859101 টি 
(0 90701916 1015 19080986 2130 175 0781700] [১৫1৮ 

ভারতচ্দের জের রামপ্রসাদ (১৬) ্রমূখের মধ্য দিয়া খাট উনাবংশ 

শতক অবাঁধ চাঁলয়াছল। ভবানীচরণ, হতোম, টেকচাঁদ,শ্রীমধসদন ১৭ 1, 
দীনবন্ধয, দাশ,রায়, অমৃতলাল প্রভীত £& ধারারই অন্বর্তন করিয়াছিলেন 
বন্তমান শতকে মানুষের মনের গাঁত জটলতর হইয়াছে, প্রয়োজন বিচিন্রতর 

হইয়াছে, পারবেশ সক্ষমতর হইয়াছে। ফলে, বিগত কয়েক শতাব্দীতে ব্যহত 
সক্তিগলির ব্যবহারও কমিয়া আসিয়ছে। কিন্তু ইহা অনস্বাকার্ধয যে, 



বাজ নন জাশবনের এল সিনে দর্শন কারতে হইলে এই স্বাজগ্যালর 

ই তাহার সান পাওয়া বাইন ভারতচন্দ্ের বিবিধ রচনা [ অন্নদামগল: 
০ এক রলাবি মামীসিংহ _মাণ, রসমঞ্জরী _ র, সত্যপণীরের কথা 

দিকটা -কণ, পন্রর্ম - পণ, চপ্ডীনাটক _ ৮*] হইতে আহত স্যা-. 

সপির একটি নর্ণানন্রীমক তালিকা এই স্থলে লাপবন্ধ হইল। 

' “'খ্জ্ঞানে কি ফল। [অয] এ 

রর অগলে চাকিতে চায় কমলের গৃদধ জাজ 1 কারার বারা 

ও [বি] 

আতি বড় উন অগ্রহারণে নীহার। [বি] ৃ 
অদষ্ট হইলে দুষ্ট কিসে যাবে সারিয়া। [ র*] 

র্ অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে। পূ্প সঙ্গে কাট যেন উঠে সুর 

টি মাথে১৮]। [মা] 

রর নিরগারাযার্ররিদ ধৃম্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল॥ [বি] 

 : অন্যগ্রহ কারিতে বিস্তর ক্ষণ নহে। নিগ্রহ কারতে পূনঃ বিলম্ব না সহো] 

[অ৯] 

অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ। [বিণ] 

." অন্ন উাঁড় যায় তুমি যাহ যেই পাড়া। [অ০] 

.'* 'অন্পপর্ণো যার ঘরে, সে কান্দে অন্নের তরে! ১৯]। [অ০] 
- অপরাধ কাঁরয়াছি হুজুরে হাজির আছি[২০]। [বি] 
,. অপ্রণীপে হইবে প্রদীপ। [বি] 
০. অমূতে উঠিল হলাহল। [বিণ] : 
১১. অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত। খ*য়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥*' 
নে [অ+]; 
'.জরণ্যে রোদনে কবা ফল[২১]। [বি] 
“: আল ফি পদ্মিনী পাইলে ফিরে [২২] [বিণ] 
1 অন্থ মনোরথ। [ অ*] 

. অস্বথামা বাক্যে যেন হত্যা ্রোগরাাধ্য। [বি] 

সিইউাজত আন [বি] 



, জীযা-ন:াবালী ৬ 
অসাধ্য সাধন বত, তপস্যায় হয় কত, তখ্োবলে রাতি হয় ভি্যা। [7 : 
অপার সংসারে সায় গ্বশৃরের ঘর ২৩1। [বিণ] 
আতি উঠে গন্ধে। [অ+] 

আই বাল যাঁদ যাহ মোর মার ঠাঁই। সে বাঁধ তাঁহার চালে খড় রৰে 

নাই, [অণ] 

আগে 'দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন। [বি] 

আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট। [ মাণ] 

আগে ভাগে উত্তরেন 'গিয়া। | অন] 

আজি মেনে ফিরি মাগ। [অগ] 

আজি হৈল ইন্টাসাদ্ধ 'সাদ্ধ দেহ আনি। [ অণ্] 

আঠে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে। [মান] 

আদর কাজের বেলা তার পর অবহেলা । ২৪1। [বি] 

আপকো লগাও ভোগ, কাম্কো জাগাও যোগ, ছোড় দেও যাগযোগ মোক্ষ 

এীহ লোগমে*! ২৫]। [৮] 

আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডব। | র০ 

আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন। গতবিইর 

[ অও। 

আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়। | অণ্] 

আমার পরাণ, হরিণী সমান, তোমার চক্ষু নিষাদ। [রণ] 

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে । [অণ] 

আমার হইল দুয্রোধনের মরণ। [বিণ] 

আম জানি নাই, জানেন গোঁসাই, যতো ধম্সস্ততো জয় ২১]। [বিৎ] 

আম জান বিস্তর এমন এখড়ে ভাক। [মা | 

আমি নার তুম পাত দুই অঙ্গ একই পরাণ ।[ অণ ] 

আম যাঁদ কথা কহি একে হবে আর। পাঁড়লে ভেড়ার শঙ্গে জঙে 

হারা ধার [বিঃ] 
আমি বাঁদ দেখা পাই জিজ্ঞাস তায়। করার রাজা 

খায়॥ [বি] 



ই, রার়গাকর ভারতচন্ 
. আমি ই লু ইল ক জল কার নাকি থা যা বা 

| ৫ 
আরাঁত কেবল আচার [অণ্] 

আর কত দিন পড় তবে সে ব্যাঝাব। [অণ] 

আলোতে কাটিং ভাল প্রমাদ আঁধারে । [বি] 

আসে লক্ষী বেড় বান্ধে নাই। [অ০] 

ইথে সাক্ষী কেন মান। [অণ] 

উচ্চ জাতি হইলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে। [বি] 

উচ্চ মাথা হৈল হেণ্ট। [বিৎ] 

উড়ু উড় করে মন। [বি] 

উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে। কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে ২৭1॥ 

[বি] 
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়। [অ০] 

উলটয়া চোরে গৃহ বান্ধে বাঁঝ শেষে ২৮]। [বিণ] 

এ সব কথায় না থাকি আমি। [অ০্] 

এ হৈল গন্দদভ কাশী অন্যথা নাহবে। [অ 

এইর্পে দুইজনে কথার পাঁচাপাঁচি। নি 

এক ছাড় গাই যেন ধরে অন্য ষাঁড়। [মান] 
' এক বোলে দর্শ বোলে নাহি আঁটে দেশ। [অণ] 

এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার। [বিণ] 

একি কথা বিপরীত, দুই মতে বিপরণত, দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন। [বি] 

একে আরাভিতে হয় আরে অবসর। ইতো ভ্রন্টস্ততো নন্ট ন টন 
ন পরা২৯1॥ [বি] 

একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন। [অণ 

এতাঁদনে শিব বুঝ হৈল অনুকূল। ফুটাইল ভগবতণ বিবাহের ফুল! 

[বি] 

নিন নন [বি*] | 
এমতি কুহক জানে দিনে হয় 'নাঁশ। [বি] 



বাবলী ৮১ 

এন না দৌঁখ আর চাহিয়া ভারত। ছা]. . 
এমন 'শিখাব কথা সুধা বৃষ্টি করিবে। [রা 

ওঝার ঘাড়ে বোঝা । [মা] 

কড়া পাঁড়য়াছে হাতে অন্ন বস্র দিয়া। [অ*] 

কাঁড় ফট্কা চিড়া দই, বন্ধ; নাই কাঁড় বই, কাঁড়তে বাঘের দুধ মিলে, 

কাঁড়তে বূড়ার বিয়া, কাড়ি লোভে মরে গিয়া, কুলবধ্ তুলে কাঁড় দিলে ' 
[বণ], 

কত কম্টে মিলে এ'টে নাহ মিলে থোড়। [অ০] 

কতেক কাঁহব আর পধাঁথ বেড়ে যায়। [বিণ] 

কথায় না সহে ভর। [মা] 

কথায় রাখব কত টেলে। [বি] 

কপালে আগুন মূখে ছাই। [বিণ] 
কপালে আগুন মোর না ঘচিল দুঃখ । [অন] 

কপালে টনক নড়ে হাত হৈতে হাতা পড়ে। [অ] 

কপালে দিলেক বাধ ছাই। [অৎ্] 

কারন ভাল রে হৈল মন্দ। [বিন] 

কাঁরন্ যেমন কর্ম ফলিল তাহার ধম্ম। [র*] 

কারন সুখের লাগি, হইন; দুঃখের ভাগী, অমৃতে উঠিল হলাহল। [বৎ] 

কাঁরয়া সখের নিধি, পুরুষে গাঁড়ল বাঁধ, দুঃখ হেতু গাঁড়ল তরুপা। 

[বি] 

করুণা সাগর বিনা কেবা কৃপা করে। [অৎ] 

করেতে হৈল কড়া। [অঃ] ্ 

কলঙ্ক কাঁরতে দূর কলঙ্ক কারব। [বি] 

কাঁদে বরে কলঙ্ক চাঁদ মগ লয়ে কোলে । [বিণ] 

কাজের মাথায় বাজ। [বিণ] 

কাজের সময় যত কথা কয়, এবে কোথা রয় মনে না থাকে। [রণ] 

কাছে ভাল বল যারে পাচ্ছে মন্দ বঙধ তারে। [বি] 

কাটাইব নাক...৫..মাথা মুড়াইব, শাল চড়াইব। [বি] 



রা সনি ক শা ১৯০ সি শি ০, 
রশ ১০2 

কর ছাড়ে থা উম কাব [দি] 
কালামুখ দেখাইব কারে [বি] পি 

কালার.কপালে পড়ে সর্ব হইল হত [ব*] 

ক কব তাহার ছা, কা ধাঁরবার ফাঁদ। [সণ] 

ক বাঁড়ল গণ তব! (অ* 

কুচ হৈতে কত উচ্চ মৈর চূড়া ধরে। হর জন ফুল দা 

বিদরে [৩০] ॥ [বি 

কুটিনরে ফ্রক দিয়া করে নাগরালী। [বিৎ] 

কুমুদের চাঁদ যেন তেন মিন হরেছ। [র] 
কুলে বড় আঁটি। | বিণ] 
কে বলে শারদ শশী 'সৈ মুখের তুলা। পদনখে পাড় তার জাছে 
কতগলা। ৩১]॥ [বি] গ 

কে বা দুটো মাথা ধরে, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে। [বি] 

কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জৰালা। [অঞ্) 
কেন হেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়। বিপাক ঘাঁটল মোর তোর 

প্রাতজ্ঞায়। ৩২] [বিণ] 
কেবল আমার গুণে পূত্রমুখ দেখে । [বিণ] ৪ 

কোথায় আদর থাকয়ে চোরে। [রণ] - ্ 
. কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে। [অ ] 
কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢে'কী। [অণ] 

কোলে নাধ খরচ কাঁরতে হয় খুন। চিনির বলদ সম একখানি গুণ ॥. 

818 টি বণ) 
. ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়। [বণ] 
খরধার ছংতে কাটে মাছি। [বি] 

খাইতে না পান্ কভু প্যারয়া উদর। [অ০] 
 খ্বজিল মনের দ্বার না লাগে কপাট। [ধি 

-শেয়াৰ তন্র তরী প্রবাস সাগরে/9০। [বি]: 
গান বাঁড়শে মাছ আর কোথা ষায়। [কি] চি 
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ঃ '» “ভা! 

খে হইয়া দোষ হইল বসার বিদযায়। [বি] 
গুণের দা দৌঁখি সাঁমা রূপ ততোধিক ।২বয়সে না দোখ গাছ পাথর বন্দক ই 

[*) 
গ্রস্ডার বিষম কাজ, নে ভয়ে পড়দক্ বাজ। [ক] 

গুমানে ভারয়া গুম্নে রবে। [অ০] 

গঁহণীর পাপে পৃণ্যে ঘর থাকে মজে ৩৪1। [অ*] 

গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ, বাকী আছে এক পদ, খখ শোক 

যায় না। [কণ্] 

গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেয় গোঁজা। | বি" ] 

গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল। [বি] 

গোরা 'ছিনু ভাবতে ভাবিতে হৈনু কাল। [বি] 

ঘরে অন্ন নাই যার মরণ মঙ্গল তার! ৩৫]। [অণ] 

ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে। [বি০] 

ঘরে পোষে ত্চার, আরো কহে জোর। [বিণ] 

ঘাট হইল এই কম্্ম। [বি] 

ঘামে পাছে গলে দেহ। [রণ] 

ঘৃণা লঙ্জা দয়া ধর্ম, নাহি বুঝে মর্ম কম্ম, নিদারুণ পুরুষের মন। 

[বিণ] 
চক্ষু কর্ণ আছে মোরা তবু কানা কালা। [মা] 

চক্ষু খায়্যা তবু লোক কত কথা কয় লো। [রণ] 

চক্ষে জান মৃগ ভালে মৃগমদ বিন্দ। মূ কোলে কাঁরয়া কলঙ্ক হৈল 

ইন্দ॥ [অণ] 

চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী । [অ] 

চরণ দখানি নৌকায় তটে। [রৎ] 

চাঁদমূখো টাকা দেই সোনামুখে লয়। [বি*] 

চাঁদের কিরণ বরিষে অনল চন্দন আগুন কণা? ৩৬]। [বি] 

চাকুরীর মুখে ছাই, ছাঁড়তে না পার ভাই। [অ৭] 

চিরজীবী কারল গোঁসাই। [ অণ] 



২০৬৭. 5113. ষ্ারগ্মণাকর ভারতচনদ্ 
চুশকাঁল দিলি গ্রালে।; [বিণ] 
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকাঁর প্রায়। [বিণ] 

চোর সহ বিচার কি রুরে সাধূজন। [বি] 

চোর হেন রৈল চেয়ে। [মান] | 

চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুঁটিনী। | বিণ] 

চোরের কথায় কোথা ফে করে প্রত্যয়। [বিণ] 

ছল ধরে পাছে খল জন। | র] 

ছলে হাঁচিলাম জীব বাক্য বলাইতে। | বিণ] 

ছায়ে ভাঁড়াইল মায়। [বণ] 

ছার কপালে ছাই কপালে । [অণ্] 

জনক হইতে ঘ্নেহ জননীর বাড়া। মার কাছে যায় পুত্র বাপে দিলে 

তাড়া ৩৭1॥ [| অণ্] 

জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী। [অন] 

জল্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।৩৮]। [বণ] « 

জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়। [বিণ] 

জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত। জল নাশে নহে তার নিপাত॥ [অ্] 

জলেতে নিবায় জবালা সর্্বলোকে কয়। [বিণ] 

জান বাচ্ছা এক খাদে, গাঁড়ব হারামজাদে। [বিণ] 

. টালে-টোলে টালা। [বিণ] 

ঠোঁকবে যখনি সুখ জানিবে তখান। [বি] 

তব অনয্গ্রহ থা, কৈলাস কোশল তথা । [অণ] 

তরু যেন ফল ধরে সবার লাগয়া। [অ] 

তার ঘাঁড় কে বীজায় তল্লাস না করে। [বিণ] 

তিন কাল 'গয়া মোর এক কাল আছে। [অণ্] 

তুমি হও যারে বাম, লক্ষী ছাড়া তার নাম। [অণ] 

তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার[৩৯]। [অন] 

তোমার কৃপায় ভয় না কার তোমারে । [অণ] 

তোমার যে গুণ, কব কোটি গুণ। [অন] 



তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সয়া। হারায়ে যৌবন আমি হইযাছি 
দুয়া। [মা] - 

তোমার লাগয়া নাগর রাখিয়া গালি লাভ হৈল মোর। যাহার লাগিয়া 

চুরি কার গিয়া সেই জন কহে চোর [1] 

তোর দিব্য জার যাঁদ কিছু মনে থাকে লো। [রণ] 

শভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো। [র.] 
দশনে রসনা কাঁটি। [অণ্] 

দান ভাঁড়া যায়, সঙ্গ” ভাঁড়া যায় কবে। [বিণ] 
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া। [বি] 

দিনে হয় রাস। [বিণ] 

দুঃখ বিনা নহে সুখ । [রণ] 

দুজনে দ্বন্ করে, দাসী আনন্দে চরে। [মাণ] 
দুজনে ভুর্জিবে সুখ, আমার কপালে দুঃখ । [বিণ] 
দুদ্দৈব যখন ধরে, ভাল কম্মে মন্দ করে। [অ০) 

দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বাদ্ধি কেটা দিল ৪০]। [মা] 

দুসতঈনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর। [মান] 

দুসতীনের ঘর, পতিরে ঘুচে ডর। [মান] 

দেখলে চক্ষুর পাপ যায়। [অন] 

দেব উপদেব পড়ে তন্দরমল্ত ফাঁদে। নিরাকার ব্ক্গ দেহ ফাঁদে পড়ে কাঁদে॥ 

[বিণ] 

দৈব বিনা কোন কর্ম না হয় ঘটনা[৪১]। [বিণ] 

দৈব রুস্ট যার, ব্যদ্ধি নাশে তার। [অণ] 

দৈবে করে কি দোষ তোমার । [অণ] 

দৌহাই চণ্ডীর। [অন] 

ধন নাহি শ্ছির হয়, দারা আপনার নয়, সেই ধর্ম পরলোকে সার। [অ*] 

ধরাধার যার সঙ্গে ধরাধার তারি। [মা] 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার। [অণ্] 

ধম্ম' জানে আমি নাই এ সব কথায়। [বি] 



নখ 

২০৮  রালকির উিরজন্ 

০58 ধর্ম নাহি ডর । উর] না 
ধায় রায় বাঁিনী।: [বণ] 

ধ্যানে রব যেন বক। [অ] 
ধুইলে না যাবে ধোয়া। [বি] 

'নগর পাঁড়লে দেবাঁলয় কি এড়ায়। [অন] ' 

'নদে শান্তিপূর হতে খেক আনাইব। [বিশ] 

নব যৌবন জোরের যোগ্য নহে। [বিণ] 

নবোঢ়ারে বশকরণ ককশ। [রণ] 

নম্টের এ বড় গণ, পিঠেতে মাখয়ে চুণ[৪২]। [বি] 
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে। [অ০] 

না মালিল কাঁড়, না মিলল দাঁড়, কলসাঁ 'কিনিতে তোরে। [বত 

নাই ঘরে সদা খাই খাই। [অন] 

নারিকেলে জলের সণ্টার। [বি] 

নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা [৪৩]। | অণ] 

নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী । [মা] 

নারীর কপাল নহে পরুষের মত। [ব*] 

নারীর পাঁতর প্রাত বাসনা যেমন। পাঁতর নারাঁর প্রাত মন ক তেমন। 

1 অ] 

নারীর যৌবন বড় দুরভ্ত। শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত! [র*] 

নিকটে পাইয়া নাধ চিনিতে নারনু। [অণ] 
নিদ্রাবেে সুখ যত, জাগ্রতে কি হয় তত। | বিণ] 
নীচ লোকেক্জটচ্চ ভাষে সাহতে না পাঁর। [অন] 

নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে। [বিণ] 

নীচ যাঁদ উচ্চ ভাষে, সমব্দ্ধি উড়ায় হেসে। [বিঃ] 

পড়া ভাগ্য নিজে নাই অন্যেরে পড়ায়। [বি] 

_ পিণে বাঁড় নিরূপণ, কাহনেতে চারি পণ, টাকাটায় শিকার স্বীকার । [বি] 

পাঁত লয়ে দুসতীনে হানাহানি গো। [মা] 
পদ্মপরে যেন জল বিলাসি। [অঃ] 



ইত 

নি 2 
রি চি 

শে 

পদে পদে 'পাবে জবালা ক'্পদ এড়াবে। [রু] ' 
-পরদনঞ্ণ পরশ্রম, পর' জনে জানে কম।' র] 
পরদ্ঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝ্ে। [অন] 

পরশ পরশে লোহা সোনা কারবারে। [মাণ] 
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় বুচি। তারে যে পরশ করে সে হয় অশ্চি, . ..; 

[বিঃ] ' 

পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়। [বি] 

পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান ৪৪] [বিণ] 

পাইতে পাঁতর সঙ্গ নারী সাধ করে। [অ০্] 

পাকা দাঁড় বুড়া বর ঘটাব তোমারে । [অন] 

পারে কার বাপে । [বিণ] 

পিছু কেন ডাক। [অ০] 

পুনঃ কি যৌবন শফাঁর আইল । [বিণ] 

পুরাণে কোরানে দেখ সকাল ঈশ্বর। [মান] 

পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন। [বি] 

পুরুষ পরশ মণি, যারে ছোঁয় সেই ধনী । [বিণ রণ] 

পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন। নার হৈলে না জান বা কারতে কেমন॥ 
বি] 

পুরুষের আট গুণ মেয়ে। [বি] | 

পুরুষের ভার যাহা, নারী নাঁক পারে তাহা। [বি] 
পুরুষেরা দেখ যদ নার মরে যায়। অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে 

তায়॥। [অ] | 

পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর। [বণ] 

পূর্ব শৃভাশুভ ফলে জনম ধরণীতলে। [বি] 
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে ৪৫] [বিণ] 

পেয়েছ অভাবে ভাল নাঁতিনী জামাই । [বিণ] 

পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড় নাই। [বিণ] 

১৪ 
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পেয়োছিন মাণিক আঁচলে না বাঁধন নিকটে পাইয়া নিধি হেলে 
হারাইনু[ ৪৬]॥ [অ০] 

পৌঁষ মাসে তিন লোকে ভোগে থাকে দড় [৪৭]। [বিণ] 

প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল, 'পরীতের এ নহে বিধান। 

[অঅ] 

প্রমদা বন্ধন সংসারেরি, প্রমদা আকর আহনাদেরি। [রণ] 

প্রেম এমনি জঞ্জাল। [বি] 

ফটকে আটক যত বাজে দায় ধরা। [বি] 

ক বীজ বিনা নম্ট হয় সেপাপ'কি 

ছুটে॥ [মাণ 

চিনি [বিণ] 

ফেরের িকিরে ফেরে ফাঁকি ফুশীক লেখে । [বি] গু 

বজ্ত্র পড়ুক মাথায়। [বিণ] 

বড় মানুষের রীতি এই । [বণ] 

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥ [বি] 

বয়সে বাপের বড়। [অণ)] 

বরগণঁর বিভ্রাট । [মান] 

বরণ শমনে লয় তাহা সহা যায়। সাঁতনগ লইলে স্বামণ সহা নাহ যায়& 

[অৎ1 

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট। ন পুন গঙ্গার দূরে ভূপাঁত প্রকট ৪৮]॥ 

[বিণ] 
বরমেকাহুতি কালে না রবে বণ্চিত?৪৯]। [বিণ] 

বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা। [বিৎ] 
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। [বি] 
বাণিজ্যে লক্ষমীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ ৫০]। [অন] 

. বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পার চাঁদ। [বিণ] 
বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে। [বিণ] 
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্্রণ কিবা । [অন] 
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বাপ ধন বাছারে বালাই ঘাক্ দূর [বিশ 
বামদেব আমার কপালে। [অণ] .. . 
বায়ে পাছে ভাঙ্গে কটি ধ্যায়ো না লো ধ্যায়ো না। [রণ] 

বাক্সে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বড়ার দশন। [ অণ্] 

বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পাঁতর। যে নারী না করে তার বিফল 

শরীর॥। [বিণ] 

বালকের নাহ শদাদ্ধ, বৃদ্ধ হলে হতবুদ্ধি, যুবা বিনা রস আর, কোন খানে 

রহে না। (র*] 

বালাই লয়ে মার। (নিছনি লয়ে মার।) [বি] 

বাসনা করয়ে মন পাই কুবেরের ধন, ষদা কার বিতরণ, তুঁষ যত 
আশনা। &৬১।। [ক] 

বাসার সুসারে হবে আশার সুসার। [বি] 

বিক্রমে কি ফল ক্রমে ভ্রমে ব্যাঝ ক্রম॥। [বি] 

বিধাতার 'ীলখন কাহার সাধ্য খান্ডা ৫২]। [অ০] 

বাধকৃত স্ীপুরুষ কে কাহারে ছাড়ে । [বিণ] 

বাঁধ কৈল নারী লাজ দিল ভারী [৫৩]। [রণ] 
বাধ 'নাধ নাঁহ দিলে আর কেবা দেই। [বিণ] 

বিনা ভয়ে প্রীতি নাই। [মান] 

বিনা মূলে ফিনিলে আমারে । [বি] 

বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই। [বণ] 

বপাত্ত পাঁড়লে বুঝি বাদ্ধশুদ্ধি যায়। [বি] 

বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে। [বিণ] 

বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার। [অ০] 

বিশ্বেশ্বর নাম সব্বশুভ-ধাম। [অ০] 

শবস্তর চাকুরী পাব, বিস্তর পারব খাব, কোনরুূপে পরাণ থাকিলে । [ মাণ) 

বিস্তর হইবে নম্ট একেরে বাঁধতে । [অ০] 

বুঝ নর যে জান সন্ধান। [বি] 

বাঁঝতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে। [অন] 
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 হ্যঝলাম রাস নকলা যাও হে। [রণ]: :. 

বুড়া বয়সের ধম্মাঁ অজ্পে হয় রোষ। [অ:] 
বুড়া হলি তবদ গেল না ঠাট। রাঁড় হৈয়ে যেন যাঁড়ের নাট! 1 

বক্ষ মূলে হানি দশরে ঢাল পানি। [রণ] 

বাস্ট ছলে মেঘ কাঁদে। [বি] 

বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা । [বি] 
বেশ্যা বাদ্যকরা ম্খার্পিতকরা নিজ্ফজ্গুরাঃ ফাহ্গুনঃ। [পণ] 

বেশ্যা বাদ্যকর যত, ফাল্গুনে ফজ্গুতে রত। [পণ] 

বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে । [বিণ] 

ব্যাসের তপের গাছ, অন্নদ্চর লয় পাছ, ফাঁললেক বিষবক্ষ হয়ে । 1 অন 

ব্হ্ধর্প সেই এই অন্ন। [অন] 

ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়। [বি] 

ভবাঁসন্ধদ বিন্দু জানি, পার হৈন হেন মান, সাঁতার খেলিব 'সিন্ধুজলে। 

[মা 
ভাঁবতব্যং ভবত্যেব খাণ্ডতে কে পারে। [ অণ্] 

ভাঁবষ্যৎ ভাঁব কেবা বর্তমানে মরে। [বিণ] 

ভয় না টুটিবে ভয় না তুঁড়লে। রস ইক্ষু কি দেই দয়া কারলে॥ [বিৎ 

ভরা পূরা যৌবন উদাসে বাস শন্য। [বি] 

ভাটে দেয় পাঁরচয়, ঘটকেরা কুল কয়, বড় মানুষের রীতি এই । [বিণ 

ভাবতে উচিত ছিল প্রাতিজ্ঞা খন ৫৪]| [বিণ] 
ভিক্ষা মাঁগ ভিক্ষা মাঁগ কাঁটলাম কাল। তবু ঘুচাইতে নারলাম 

বাঘছাল॥ [অ] 

ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভূঙ্গ মধ্য খায়। [বিণ] 

ভেড়ে ধেড়ে ফিরে সুখে স্থল জল নেড়ে ৫৫11. [ক 

ভেড়ের ভাঁড়াঁম মুখে ধেড়ের বিন্রুম বকে । [কম] 
ভেজ্কীতে কত ভাত ঘংটে সোনা হয়।. [অ] 

' ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে। [বি] 

. মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেঁললে। [বিণ] 
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মাঁণ ছাড়া যেন ফণী। [বি] 
মাঁণ ধরে যেন ফশী। [বিন] 

মধুর সময় বড় চৈত্র মধূমাস। [বি] 

মন চুরি কৈল চোর "সপ্দ দিয়া ঘরে। [বিণ] 
মন্তের সাধন কিংবা শরীর পতন ৫৬1। [বি] 

ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে 
খায়? $৭]॥ [বিন] | 

মরণ টাঁকিলি বেটা । [অ০] 

মারলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই । | বিশ] 

মলয় পবনে জবালে মদন আগুন &৮]। [বিণ] 

মা বাপের পণ্য হেতু, ধর্মের বান্ধহ সেতু । [বিণ] 

মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ভাঁকয়া। [মা] 

মাটি থেয়ে বিদেশে আইনু | [মান ] 

মাটিম্টা ধর যাঁদ সোনামন্টা হবে। [ অণ্ ] 

মাতঙ্গ পাঁড়লে দরে পতঙ্গ প্রহার করে। [অন] 

মাথা খাতি আলি মোর। [অণ্] 

মাথার ঠাকুর। [বিণ] 
মায়াযক্ত তুমি জীব, মায়ামুক্ত তুমি শিব। | অণ্] 

মায়ের পোয়ের ভাব নাহি রবে ছাপা। [মা] 

মিছা কথা [সচা জল কতক্ষণ রয়। [বিণ] 

মিছার সংসার ভাতার জরা । [ অ্] 

মূখে এক মনে আর। [বিণ] 

মূখে নখ বাজায়ে নারদ মন হাসে। [অ০] 
মীন মন উলে। [বি] 

মুগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা! ৫৯]। [বি] 
মেঘ করে যেমন সকলে জলদান।' [ অণ ] 
মেদিনী বিদরে যাঁদ তাহাতে সামাই। [অণ] 

মোদনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাঁপ কাঁপিযা উঠে সারা 
থাকিয়া ৬০1% [বি] 
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মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর। [বি*] 

মোর সঙ্গে প্রীত আছে, না কাঁহও কার কাছে। [বিণ] 

যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই[৬১]। [অণ] 

যত কৈন; সাদ, সব হৈল বাদ। [বিণ] 

যতন নাহলে নাহি মিলয়ে রতন। [বি] 
যতেক বামণ মিছা পথ বানাইয়া । কাফর কারল লোকে কোফর পাঁড়য়া। 

| [মাঃ] 

যাঁদ দেখে আঁটাআঁটি, কাঁদিয়া 'ভিজায় মাটি। [বি] 

যাও মেনে ম*খ না দেখাও । [অ০]! 

যাবৎ না 'বিভা হয়, তাবৎ এমন ভয়। [র*] 

যার কম্্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে৬২]। [বিণ] 

যার ঘরে 'সশ্দ, সে কি যায় নিদ। [বিণ 

যার লাগি দুঃখভাগী সে অভাগী চায়। [বিণ] 

যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে। [অ০] 

যুূবতর মন শফরী জাীবন। [বি] 

যে জন আপনা বুঝে, পর দুঃখ তারে সুঝে॥। [অণ] 

যে বা তঁর্থে নাইলাম, তাঁর ফল পাইলাম । [র*] 

যে বিধি চাঁদেরে কৈল রাহর আহার । [বি] 

যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়। [বি] 

যে ভাল ভঁজতে পারে, পাত ভাব কর তারে। [অণ] 

যে মার খেয়েছি আজ চোরের আধক। [বিণ] 

যে মোরে আপন ভাবে তাঁর কাছে যাই। [অ] 

যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়। [বিণ] 
যে হৌক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে ৬৪]। [মান] 

যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল। [অ্] 

যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি€৬৩]। [বিঃ] 

যেমন দেবতা যিনি, তেমন স্বরূপা তান, সেই মত ভূষণ বাহন ৬৫1 
[বি 
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যৌবন কমলাষ্কুর লোভে না কারও চূরু। [র»] | 
যোবন কামের জবালা'। [বিণ] 

যৌবন জশবন গেলে না ফিরে। [বিণ] 

যৌবন পরম ধন, স্ববশ হীন্ড্রিয়গণ। [রণ] 

যৌবন প্রফুল্ল ফুল, কেবল দুঃখের মূল। [সণ] 

যৌবন প্রভুর কাল, মদন দহন জাল। [সণ] 
যৌবন বাহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে। [বিণ] 

যৌবন মরম না জানে যেবা, পাণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা। [র০] 

যৌবনে রমণ না হলে ঘটন বুড়া হলে পাবে ভালে। 'নিদাঘ জবালায় তনু 

জহলে যায় কি করে বারিষা কালে ॥ [বিণ] 

যৌবনে সকল ধন্য। [রণ] 

যৌবনে প্রবাদে পাঁত, কাল নিত্য চাহে রাঁতি। [সণ] 

যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ । [রণ] 

রমণী রত্ব সহেনা আঁচ, টুটায় আগ্র পরশে কাচি। [রণ] 

রস না হইবে কারলে রগড়া। আলি নাহি করে মূকুলে ঝগড়া ৬৬17 

[বি] 

রসলাভ হইবে রাঁহয়া ফুটিলে। বল 'কি হইবে কলিকা দলিলে ৬৭] 

[বিণ] 

রসকের স্থানে হয় রসের বিস্তার [৬৮]। [মা] 

রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে তার, পান্র মিত্র গোবর গণেশ । [বি] 

রাজার 'তনয় বটে রাজবংশে চাষা । [বিণ] 

রাবণের দোষে যেন 'সিন্ধুর বন্ধন! ৬৯]। [বণ] 

রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কু'্জী। [মান] 

রাহণ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে । [মাণ] 

রূপে লক্ষমী, গুণে সরস্বতী । [বি] 

রূপেতে লক্ষ্ীর বশ চক্রপাণি। [মান] 

রূপের নাগর, গুণের সাগর ॥ [বিণ ] 

রোগশী যেন নম খায় মুদয়া নয়ন। [বি] 
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পরীর রর [বি] 
লাজের মাথায় (হানয়া) বাজ। [বিন] 

লাভ কে কাঁরতে চায়, মূল রাখা হৈল দায়। [বি] 

লোকে বলে পাপ কাপ কদিন লুকায়। [বি] 

লোভেতে আইসে লোভ । [বিণ] 

লোভের নিকটে যাঁদ ফাঁদ পাতা যায়। পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা 

এড়ায়॥ [বিণ] 

লোহা যেন হেম হয় পরশ পরশে । [অ৭] 

শয্যা হৈল শাল, লজ্জা হৈল কাল। [বি] 

. শাপে কৈল জীয়ন্তেতে মরা । [অৎ্)] 

শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই। [অণ] 

শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দোখিলেও নান্হয় প্রতায় ৭০)। 

[বি] 

শেষে ফাঁক আগে দিয়া কথার কোলানী। [বিণ] 

সাঁতিনী বাঁঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী বিষের ভরা। [বিৎ। 

সাঁতনী লইলে পাত বড়ই প্রহার। [ অণ] 

সদা করে তেরিমেরি। [মান] 

সরম ভরম গেল উদরের লেগে । [অন] 

সব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য। [অণ্] 

সব্বশাস্মে বেদ মথ্য সব্ঘবদেবে হার। [অণ] 

সহসা কাঁরতে কর্ম ধম্মশাস্তে মানা ৭১]। [বি] 

সাত পাঁচ করিয়া ভাবনা । [অ০] 

সাপে বারে কামড়ায়, ওঝা গিয়া ঝাড়ে তায়, তাহে কি অন্টমী আদ 
বাছে৭ৎ]। [৭] 

সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায় এমন কু'টিনী কেবা। [বিঃ] 

সার বনু অসার সংসারে । [অণ] 

সিদ্ধ; তারন ধার ভেলা। [র*] 



ষাঁতা বিয়া মত হৈল ধনূভ্গ পণ। [ৎ] 
সাঁতার হরণে যেন মারীচ কুরঙগ। [বি] টা 
সয়া যাঁদ নিম দেয় সেহ হয় চিনি। দ;য়া যাঁদ চান দেয় নিম. হন. : 
ধতান1৭৩]॥ [মান] | 

সরপাঠ শুনিয়া দৌখতে আইনু নাট। [বিণ] 

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর। [বি] 

সে মেয়ে কেমন মেয়ে বটে। [বিণ] 

সে যাক্ সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে। [বিণ] 

সোনা ফেলি কেবল আঁচলে 'গিরা সার। [মা] 

স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্য মূল্য। [অণ] 

স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে পূত্র। [অ০] 

স্্লোক কাঁর্তে নারে শ্রাতির বিচার । [বণ] 

স্তীলোকের মত পাঁড় মারি খেতে পারে। [বিৎ) 

হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর। [অণ্] 

হস্তপদ চক্ষু কাণ, 'দলি দুই দুই খান, ডীঁড়বারে দুইখানি, পাখা দিতে 

নারাল। [রণ] 

হাটের দুয়ারে কি কপাট। [ বি) 

হাত ছোট, আম বড়, এ বড় প্রমাদ। [বি] 

হাত তোলা মত পাবে অন্নপানী .গো। [মাণ ] 

হাতে পাইল আকাশ । [বিণ ] 
হাতে লোতে ধাঁরয়াছে, আর কি উপায় আছে। [বিণ] 

হাভাতে যদ্যপ যায়, সাগর শকায়ে যায়, হ্যাদে লক্ষমী হৈল লক্ষী 

ছাড়া ৭৪1। [অন] 

হায় কেন মাঁট খেয়ে এখানে রাহনু£৭৫] [বিণ] 

হায় বিধি চাঁদে কৈলে রাহর আহার । [বি] 

হায় বাধ ছেলে খেলা একি পরমাদ। [বিণ] 

হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কাঁহন্। [অ*) 

হারাই বা হার হইল দুই চার। [বি] 



২১৮ 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ 

হারান্ দুকুল। [রণ]: 
হিতে বিপরত। [বিণ] 
হে'টে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়। [বি] 
হেন বর কেমনে আনিি চক্ষু খেয়ে। [অণ] 

হেসে হেরে যার পানে, ধৈরষ কি তার প্রাণে, কামিনী কামনা করে কাম। 

[ প*] 

১ সুশীলকুমার দে-_বাংলা প্রবাদ [১ম সং। ১৩৫২ সাল। ভূঁমকা। পৃঃ ৭৭] 

২ 41420852586 15, 40951] 00605) 0৮ 16 12295 ০০ 2টি90 0৫ 1৮ সা 

32005 056 99088 0৪৮ 08৮ 26 05 20591] 60105 0: 10951] 115001.? 

1]. ০0610010700 079 588 ০0৫6 ৬৬৮০7৫5 (1369000601% 1-906015, 15, 50], 

৩ উদাহরণ-_ 4 1790 0227 2121]6 200. 507116 2510. 55 2 5111210.”409505 89 

0201 25 05 00190 022 9৮5. 1076 00516] ৮10016952৮৮ 206 22151 

0090 70700191089 606. 00810. 61067 2 ১0706] 2001 2 160061 ০৪- 

'13010৮10500115 006 6086 ০06 10500007206 08910 01 20520 19 1006 

৭01817090.1 51900 1026 00195 90 00516৮61160. 9182৮৪ 06 0856. ৬৬ ০0703 %০ 

(15০ 1065৮ 0 0০839, $9০9 ০০010 01620) 01৮65, 906৬ 9০০ 0০012586 %0 0৪ 

913001716 1906. 40 09 ০0৫ 760 00 0০ 1086 15 (76 0065000. 59 5৬০০৫ 

৯25176৮5150 18681. 00090151065 00 17660 10121020191 €০919165- 

৪ "আপনা মাংসে হারণা বৈরী, 'হাথের কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ' [ হখকংকণং কং 

দপৃপণেণ পেকৃখীআদ' কর্তরমঞ্জরী |], 'দুহিল দুধু কি বেন্টে সামা", 'হাড়ীত, ভাত 
নাহি নিতি আবেশ? । 

৫& “যে থানে শচী না জাএ, তথা বাঁট আ বহাএ' [ যেখানে ছঠ্চ ঢোকে না, সেখানে 

ঢেশ্কীর পাড় দেওয়া ], 'ভাতের ভোখ কাহাঁঞ ত ফলে" ন পালাএ' 'প্রজল আনল কাহাঞ্ত 

না 'নিবাএ ঘৃতে' ['ন জাতু কামঃ কামানূপভোগেন সাম্যাতি। হবিষা কৃফবর্ম্মেব পুনরেব 

প্রবদ্ধতে' 1, "সাপের মুখেতে কেহ্ে আঙ্গুল দেসাী', "পো এর মূখে পরবত টলে, 'সোনা 

ভাঁঙ্গলে আছে উপাএ জাঁড়এ আগুন তাপে, পুরুষ নেহা ভাঙ্গলে জাঁড়এ কাহার বাশ 
[শভত্র্সিষ্টা তু যা প্রীতিঃ ন সা দ্লেহেন বদ্ধতে'], 'ষে ডালে করো মো ভরে সে ডাল 

ভাঙ্গিয়া পড়ে নাহি হেন ডাল যাত করোঁ বিসরামে', “যদি গাঙ্গ উজান বহে তভোঁ তোমার 
বোল নহে", 'ললাট লিখন খণ্ডন ন জাএ', “পাত পাতিয়া কেহ্ছে নাহি দেহ ভাত'। ইত্যাদি। 

৬ “আপ ছিদ্র না জানিস পরকে 'দিস খোঁটা”, ণশরে কৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধাব 

তাগা'। 

৭ 'চোরা নাহি শোনে কভু ধর্মের কাহিনী', কতক্ষণ জলের [তিলক রছে 
ভালে” ইত্যাদি। 



সৃক্তি-মৃক্তাবল' | ২৯৯ 

৮ “বাহারে মরমী কহি' সে বাসে পর [ চণ্ডাঁদাস ], “চৌরণ-পিরীতি হোর লাখগুশ 
রঙ্গ' [বিদ্যাপাত 1, কাকর অঙ্গনে কোন পুন লাচে' [গোবন্দদাস ], 'চোরেন্স রমণপ যেন 
ফুকরিতে নারে [জ্ঞানদাস ], ইত্যাঁদ। 

৯ 'যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মূখে খসে, 'বচনে সাগর বান্ধ পথ বাহ ছলে" 

'ডোকর হারাইয়া যেন ড্রোকরে বাঁঘনী", 'পাঁতিল জ্যাখয়া যেন কুমারে গড়ে সরা', কারে 'কি 

বলিব মোর নিজ কর্ম্মফল', "যেই ডাল ধার আম ভাঙ্গে সেই ডাল", 'আত কোপ কাঁরলে 

ঠেকে অথান্তর, অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাটে পড়ে চড়' [ দসর্বমত্যস্তগহিতিম 1, ণনশ্চিশ্তে 
খাইয়া বেড়াও হাঁড়তে না দেও ফুক্, পরের বাঁলতে তোমার চাঁদ হেন মুখ" ইত্যাঁদ। 

১০ “কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে যশোদা রোহিণণী। ভুম্বুর হারাইয়া যেন ফুকরে বাঁঘনী॥ 

'ধাইঞা যাইঞা নন্দরাণী কোলে নিল পূত্র। ঘটভরা ধন যেন পাইল দাঁরদ্র॥' শনরখএ 
চাদমূখ বালকের ভানে। কহ্পতর ফল মাগে সাকোটের স্থানে ॥' 'নলিনীর বন যেন 

উড়াইল ঝড়ে। কাঁটিল কদলণী যেন আছাঁড়য়া পড়ে॥' 'কাটিল কদলশ যেন ডালেমূলে 

পড়ে", 'শুকাইল আশানদ? গ্রীষ্মের বাঞ', মন বন পোড়ে যেন উত্বালল বায়”, ইত্যাঁদ। 

১১ “রোগ খণ রিপৃশেষ দুঃখ দেয় রয়ে" 'না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষ ঘটক, 

শববাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহ তায়” রে করা কানা 

কার নয়" 'ঠেকিল নুড়ীর হাতে গণ্ডকীর শিলা”, ইত্যাদি। 

১২ 'মরণ আঁধক দুঃখ বৃদ্ধের জীবন', 'হুপনের পরশে গঙ্গা নহে অপাবিত্র', গন্তক 

ভূষিঞ্া যেন শরাঁর প্রহারে', "সর্ব্বদ্রব্যতুল্য যেন বাঁণকের ঘরে", 'উত্তমে না লয় দোষ গগন 

ভোগে শম্বুক ছাড়িয়া হংস সুখী পদ্মযোগে', ইত্যাদি। 

১৩ নরেন্দ্রনাথ ভ্রাচার্য-_ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রবচন | প্রবাসী। ২য় খণ্ড। ১৩৩৭ 
সাল। পর ৫৯-৬০]। 'হিমাংশুচন্দ্র চৌধুর--ভারতচন্দ্র ও বাঙ্গালা প্রবচন [ভারতবর্ষ । 

আঁশ্বন। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ২৯২]। 

১৪ সশীলকুমার দে-বাংলা প্রবাদ [১ম সং। ১৩৫২ সাল। পৃঃ ১৫-১৬]। 

১৫ ১. 1. 00726611116 00160113215 40019500800210 01 20917 

1987৮ [100708521 0011689 0606610815 00110610006 যে এত 2৯ 2471. 

১৬ এক গালে চণ দিল আর গালে কালি” 'হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যা দিস্ লোন”, 
“অশ্বথামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্যয', 'খখাঁড়তে কেচুয়া বুঝি ওঠে কালসাপ”, গলায় 

আঙ্গুল দিয়া কেন তোল কাশ', “আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে, হুবচন্দ্র রাজা 

যেন গবচন্দ্র পান্র' গল্প বাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত" ইত্যাদি । 

১৭ “কেশসাীলর (্রীমধূসূদন ) গলার স্বর মোটা, ভাঙ্গা, বক্তৃতার মধ্যে আছে 

ইংরোজি কাব্যের কোটেশান, আছে ভারতচন্দ্রের তার বাঙ্গোক্তি।” [প্রমথনাথ বিশী-- 

মাইকেল মধুসূদন ]1 

১৮ 'কণটোহি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শির [হিতোপদেশ ]। 
১৯ ল্লক্ষমীর মা ভিক্ষা মাগে' | চলিত প্রবাদ ]। ূ 
২০ 'স চেদ ভবেস্ৰং খল, দশর্ঘসূঘো দণ্ডং মহাত্তং ত্বায় পাতয়েয়মূ। মৃহনসহক্্কাং 

শাঁয়তং কুচাভ্যাং িবোধয়েরণ ন চালপেয়ছ্্ 0 [সৌন্দরানন্দ কাবা, ৪। ৩৬]। 



2 ১২৯, বগরণো মঞ্ র্যাদিঅং আনি [অভিজ্ঞান শকুত্তল ]। 
রি ৮৬. 'হাথে নাধি পাইলে রাধা কৈ এাঁড়তে পারে।। [শ্রীকৃককশর্তন ]। 

১," ২৩ “অসারে খল সংসারে সারঃ শ্বশুরমান্দরমূ। হরো হিমালয়ে শেতে হারিঃ শেতে 
মহেদেধো 0, | 

২৪ কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলেই পাজী' | চাঁলত প্রবাদ ]। 
২৫ "খাও দাও, কাস বাজাও'' [চালিত প্রবাদ ]। 

২৬ 'জয়োহু পাশ্ডুপন্রাণাং ষেষাং পক্ষে জনান্দনঃ। ধতঃ কৃষস্ততো ধর্মো বতো 

ধম্সন্ততা জয়ঃ ॥, | 

২৭ 'যোগ্যং ফোগ্যেন যোজয়েখ।' 

২৮ “উলটা চোরে গৃহ বাচ্ধে। | রামপ্রসাদ--বিদ্যাসুল্দর 11 

২৯ “ইতো ভ্রষ্টন্ততো নম্টো ন চ পূর্বং ন চাপরমূ।” 
৩০ শ্্রীধুসদনের 'বুড় সািকের ঘাড়ে রোঁ” নাটকে উদ্ধৃত। 

৩১ “সকল প্াীর্ণমা চাঁদে, বাকল হইয়া কাঁদে, কর-পদ-পদুমের গন্ধে! 

[ লোচনদাস ]1 

৩২ শবধম ধনুকভাঙ্গা পণ" [ রামপ্রসাদ-_বিদ্যাসুন্দর ]। 

৩৩ 'ক ঈীপ্সতার্ে 'শ্থিবনিশ্চয়ং 8). ধনম্নাঁভমুখং পয়ঃ প্রতীপয়েখ ॥' 

[ কালিদাস ]। 

৩৪ “কথার দোষে কাজ নষ্ট, ভিক্ষায় নষ্ট মান। শিল্নীর দোষে ঘর নম্ট, লক্ষন 
ছেড়ে যান॥” [চলিত প্রবাদ 11 

৩৫ "যার পয়সা নাই, ওরে ভাই সংসারে তার মরণ ভালো'। [ প্যারীমোহন কাঁবিরক্ ]। 

৩৬ "তব কুসুমশরত্বং শতরশিমত্বমিন্দোন্বয়ীমদমধথার্থং দৃশ্যতে মাদ্ধধেষ। বিসৃজাতি 

হিমগভেরাগ্ামন্দুম়িখৈস্তমপি কুসৃমবাণান বন্্রসারবকরোষি ॥'  [ আভজ্ঞানশকুস্তলমৃ 
৩। ৩]3। 

৩৭. 'কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ । [কাবকষ্কণ]1 “মা হয়ে কখন তাজে 
সূতগণ এমন দেখিনা কারে' [ চোৌরপণ্ঠাশং কাব্য ]। 

৩৮ ইয়ং স্বর্ণপৃরী লঙ্কা ন মহাং রোচতে সখা। জননী জল্মভূমিশ্চ স্বর্গাদাপ 

গ্করীয়সী ।, |] 

৩৯ “সন্তাবিতস্য চাকশর্তিম্্মরণাদতিরিচ্যতে' গীতা, ২। ৩৪ ]। 

৪০ দ্থাচ্ছিল তাঁত তাঁত বূনে, কাল করলে তাঁতিশ এক্ড়ে গরু কিনে । [চালিত 

প্রবাদ )। 

৪১ 'ন চ'ীবদ্যা সম বন্ধ-র্ন চ ব্যাধি সম 'রিপুঃ। ন চাপত্য সম ক্লেহো ন চ দৈবাৎ 
বরং বলম: ॥" : 

18৪২ কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেধোছ কুলো' | চলিত প্রবাদ ]। 

৪৩ 'ন গৃহং গৃহসিত্যাহ্গর্শহশী গৃহমূচঢাতে। তয়া হি লাছতঃ পর্ধান্ 

ক্রযযারথবিন্ সসধনতে ৪ | দারভাগ । " 



রী, ্ 

টি রি আর 
চে স্ 

88 “সজল নয়ন কারি, রা পথ হোর হো, জগ এক হয হস জিব 

৪৫ বি রিনার নন 
ফাঁবনাঁপি তেন দারিদ্রাদোযো গুপরাশিনাশশ ॥, 

৪৬ হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলা, [চাঁলত প্রবাদ] ; রা 
ভারন্' [গোবিন্দদাস ]। ৭ 

৪৭ “পৌষে প্রবল শখত সুখী জগজনে।' 1 কাঁবকঙ্কণচণ্ডী ] 

৪৮ 'বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তারে শরটঃ ক্ষীণঃ। অথবা গব্যাত ম্বপচো 
দশনন্তব ন 'হ দূরে নৃপাঁতিঃ কুলীনঃ॥' গঙ্গাস্তোর 11 

থরমেকাহ্তিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।' 

&০ “বাঁণজ্যে বসতে লক্ষনীন্তদদ্বং কাষকম্মশণ। তদন্দং রাজসেবায়াং 'ভিক্ষায়াং 
নৈব নৈব চ॥ 

'ইচ্ছাতি শতী সহম্রং সহম্রং লক্ষামচ্ছাতি। 

৫২ 'ললাট 'লাখত খন্ডন ন জাঞা" | শ্রীকৃফকীর্তন 11 

“বিপন্তো 'কি 'বিষাদেন সম্পত্তো হর্যণ্ন কিম । রাজ প্রি রা 

৫৩ পক কৈলি কি কোল 'বাঁধ 'িরামআঁ নারী। আপনার মাসে হারণী জগতের 
বৈরশী॥' [শ্রীকষ্ককীর্তন ]। 

৫৪ 'কৃতস্য করণং নাস্ত মৃতস্য মরণং বথা। -.গতস্য শোচনা নান্তি চোত বেদবিদাং 
মতম- 0 

৫৫ “পীর বরাবর নেড়ে, সোনার 'শঙের এ'ড়ে আর ঘরের পাশের গেড়ে, এ 'তিনকে 

ষে বিশ্বাস করে, সে ভেড়ের ভেড়ে।” [চিত প্রবাদ ]1 

৫৬ "মল্ত্ং বা সাধয়েং শরীবং বা পাতয়েৎ [প্রবোধচন্দ্রিকা 11 

৫৭ “মাকচুডুর হাথে যেহ'ঝুনা নারীকল।' দেখল পাঁকল বেল গাছের উপরে) 

আরতিল কাক তাক ভাঁকতে না পারে ॥' [শ্রীকষ্কণর্তন ]। 

&৮ “সহজে শীতিল খতু ফাল্গুন মাসে। পোড়য়ে যূবতীগণ বসম্ত বাতাসে ॥ 

[ কাঁবকৎকণ ]। 
&১ বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া [ চালিত প্রবাদ |; প্মজুরিআ হআঁ হেন না বোল 

কাহনাঁঞ। হাত বাঢ়াইলে ক চান্দেল লাগ পাই 0” 'মাকড়ের যোগা কভোঁ নহে গজমতশী। 

[শ্রীকৃফকীর্তন]। 

৬০ শ্ীমধূসূদনের 'বুড় সালকের ঘাড়ে রোৌ' নাটকে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

গাইনে আনতে বাঁয়ে থাকে না' [ চাঁলত প্রবাদ ]। 

৬২ 90081906517 2 10100 0016 

৬৩ নআশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ধবাশঙ্গো ধাবেঃ সৃতঃ। তপস্বিনু তা মেলে আত্ম- 
বল্মন্যতে জগৎ ॥' 



২২২... রাীগংগাকর ভারত 
৪ পাকা, সাং কাবা [সাহতারণ)) 

৪৫ ঘস্য দেবসা বদুগং, তথা ভূষণবাহনম। 

৬৬০৬৭ 'তগত দুধ নালে না গাঁএ জূড়ায়িলে গোয়াদ তাএ। নহূলী যৌবন 
কাঁচ শিরিফল তাহাকো কেহ নাই* খাএ॥' | শ্রীকৃককীর্তন]। 

৬৫ 'ইতরগাপশতানি যথেঙ্ছয়া বিতর তাঁন সহে চতুরানন। অরাঁসকেষ্ রসস্য 

নিবেদনং শিরাঁস মা লিখ মা লিখ মা লিখ।। 

৬৯ 'খলঃ করোতি দূব্ব্ত্তং নূনং ফলত সাধূষু। দশাননো হরেং সাঁতাং বন্ধনং 
'স্যামহোদধেঃ | [ পঞ্ঠতন্্রম্ ]। 

৪০ 'অসন্তর্যং ন বত্তব্যং প্রত্যক্ষং যাঁদ দশ্যতে। শিলা তরাঁত পানীয়ে গাঁতং 
ায়ীন্ত বানরাঃ|' 

৭১ 'সহসা বিদধীত ন কয়ামূ। 

৭২ 10৫4511100১ 00 12, 

৭৩ ঘারে দেখতে নার তার চলন বাঁকা' | চলিত প্রবাদ ]| 

৭8 'দহ বুলী ঝাঁপ দিলো, সে মোর সুখাইল ল, মোঞ নারী বড় আভাগিনী। 

[শ্রীরুষ্ককীর্তন]; 'সাগর শূকাল্প মাণিক লূকাল অভাগী করম দোষে।' [চণ্ডাঁদাস]। 

৭৫ তে তুল্লী মোঁ খাইলোঁ বাঁষে [শ্রীকৃকীর্তন]। | 



॥ ১৩॥ ভীরতচন্দ্রের কাব্যে দার্শনিক পটভূমিকা 
বাঙ্গালা সাহিত্যের সাহত দর্শনের যোগাযোগ বরাবরই রাঁহয়া 'গিয়াছে। 

বাঙ্গালা তথা ভারতীয় সাহত্য বিশেষ কাঁরয়া আধ্যাত্মক কথার সাহত্য। 

খুষ্টীয় ১০০০ অব্দের পূর্র্ব হইতেই ধর্ম সাধনার পথে সমস্ত সম্প্রদায় ভাঁক্ত- 

মার্গ ও যোগমার্গকে গ্রহণ কাঁরয়াছিল। ইড়া, পি্গলা ইত্যাঁদর তত্ব বরন্ধ- 

সাক্ষাৎকার প্রভাতি সমগ্র ব্রাহ্মণ্য্্ণে্শী সম্প্রদায়ের সাধারণ কথা। 

যোগমার্গের কথা মহাযান বৌদ্ধমতাবলম্বী সহজিয়া সম্প্রদায়ের পাঁহত্যের মধ্যে 

পাঁরব্যাপ্ত, চর্যাপদের অধ্যাত্মসঙ্গীতগদীল ইহার উদাহরণ। নাথপল্থধা প্রভীত 

প্রভৃতি সমস্ত ধম্্মমতেই এই যোগমার্গের কথা 'বিদ্মান। জয়দেবোত্তর যুগেও 

সাহত্যের সাহত দর্শনের মিতালি প্রাতটি মঙ্গলকাব্যে, বৈফবপ্নল্থে ও গাঁত- 

কাব্যে গভীরভাবে লাক্ষত হয়। চর্যাপদের 'কাআ তরদুবর পণ্ণবি ডাল" কবার- 

দাসজীর “কায়া মেরা ইক অজব বৃক্ষ হৈ", রামপ্রসাদের ড়া "পঙ্গলা নামা 

সুষুম্না যে মনোরমা', শিখগরগ্রল্থধূত জয়দেবের চন্দ সত ভোঁদয়া নাদ সত 

গৃরিয়া সুর সত খোড়সা দত্ত কীআ'সমস্তই সাহত্যের সাহত দর্শনের 
রাখীবন্ধন। মঙ্গলকাব্যগীলর মধ্যে এই আধ্যাত্বকতা বেশী কাঁিয়া ধরা পড়ে। 
বরাবরই দেখা যায়, যে-প্রাকীতক পাঁরবেশের মধ্যে বাঙ্গালী জাবননির্্বাহ 

কারতেছে তাহা সর্বদা অনুকূল নহে। ভূকম্পন, ঝটিকা, অগ্ম্যংপাত, নানার্পে 

অধিভৌোতিক ও আধদৈবিক ঘটনা মানবকে দেবতার একটি ভয়াল রূপ 

পারকল্পনা কারতে ও পূনরায় তাঁহারই নিকট অভয় প্রার্থনা কাঁরতে শিখাইয়াছে। 

শাক্ত-উপাসক তাই কালী কপালিনী খর্পরধারণীকে রক্তজবার অর্থা দিয়া 

বর প্রার্থনা কাঁরয়াছে। এই ভেদ-প্রধান শাক্তধর্মের সাহত চৈতন্যযু্গ হইতে 

মিলন-প্রধান বৈফবধন্মে'র বিরোধ উপাঁ্থিত হইয়াছে” টৈতন্যপরবন্তাঁ যুগের 
সাহিত্যে তাই দুইটি ধারা--একটি বৈফবধন্সর্শ [ যথা, পদাবলী, নিবন্ধ ইত্যাঁদ] 



৪ 'ার়গগ্মকর ভারত 

এবং অপরটি শাহখদ্মশ ুষথ ম্গলকাব্য]। আরও পরব মগ সাহিতোর 

মধ্যে বিবিধ ধর্মের সংমিশ্রণ ঘাঁটরাছে। 
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বোদিক যুগ হইতেই দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন বহনদেবতাবাদাী। 

প্রাথীমক যুগে শিব ও বিষ্ণু যাঁদচ অজ্ঞাত ছিলেন, পরবন্তরঁ যুগের ধর্মে ও 

দর্শনে এই দুইটি 'দেবতা দর্শন দিয়াছিলেন। খুপম্টীয় যুগ আরভ্ের-পৃব্বেও 
শ্শনশীয় ধর্মবাদের মূলে এই দুইটি দেবতাকে দোখিতে পাওয়া ষায়। গুপ্ত 

যারা সশ্লি যেপনজাগরণ হয়, তাহাতেও দেখি বৌদ্ধ ও 
রাগণের সময়ে পহন্দু২০৯ ৭ ..এ[২]1 শৈব দর্শন ভাবততর্ষে ব্যাপক 

জৈনযর্র প্রতিপক্ষ শৈব ও বৈব+ 



অত ৈবদরণন াহা মণ ৩)। শৈবানর শব সগিানবহ, 
কণ্ডালনী শক্তিশশযন্ধমায়া]-র সাহায্যে তান বিশ্বসূষ্টি করেন। আঁবি্যামায়া:: 

করমপাশবদ্ধ আত্মা প্রলয়কালে শবে লীনপ্রপ্ত হয়। শৈব ও শান্দর্শন গরষ্পর-. 
সম্পৃক্ত-শিব ও শক্তি প্রকাশ ও বিমর্শরূপ। সাংখ্যদর্শনের দ্বৈতবাদ'.ও. 
শঙ্কর বেদাস্তের অদ্বৈতবাদের মধ্যবত্ত* পল্থাবলম্বী তল্মাদর্শন। তল্রদনের 
মূল কথা হইল অস্তার্বশ্বের সহিত বাহ্রবিশ্বের, আঁধমানসের সাহত আঁত- 

মানসের যোগসাধন। মূলাধার-গৃহীত বলয়াকৃতি অধ্যাত্মশাক্ত কুন্ডালনী- 

যোগ্ই তল্রসাধনার প্রধান ভিত্তি। সাংখ্যোক্ত পণ্চবিংশাঁতি তত্র স্থালে, এই 

দর্শনে ষটন্লিংশং তত পাইয়া থাক। শৈব-শাক্ত-তল্ম দর্শনের প্রাতিপক্ষরূপে 

পাইতেছি বৈষবদর্শনকে। এই দর্শনের মতে কৃষই ত্রহ্ম ও ভগবান, রাধা কৃষ্ণের 

হাদিনী শাক্ত1৪]। টিন রীতির রত দারা 
সন্ধান মিলে। 

ভারতীয় সাহিত্যের সাঁহত ভারতীয় দর্শন গতঃপ্লোত ভাবে মিশি়া 

আছে। আধ্যাত্মিক ভাবপ্রধান কাব্যসাহিত্যের তো কথাই নাই। সমস্ত মঙ্গল- 

কাব্যগুলর পশ্চাতে রাহিয়াছে দার্শীনক ও পৌরাণিক পটভূমিকা। ভারতচন্দ্রে 

কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'। এই কাব্য মূলতঃ শৈব ও শাক্ত- 
দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য, 

্রস্তরের উপর প্রাতিজ্ঠিত। অন্নদামঙ্গলের প্রথম ও তৃতীয় অংশে শৈব ও শাক্ত- 

দর্শনের প্রভাব পরিলাক্ষিত হয়। বৈষ্বদর্শনের নিদর্শনও. বিরল নহে। 

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় অংশের গানগুঁলিতে বিশেষতঃ এই সুর ধরা পড়ে। 

বিদ্যাপাঁত-চন্ডাীঁদাস হইতে আরম্ত কাঁরয়া চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের মধ্য 

দিয়া যে-গণীতিকাব্যের ধারা বাঙ্গালাসাহিত্যে চলিয়া আসিয়াছে, ভারতচন্দ্রে 
বিদ্যাসন্দরে রাধাকৃষের সেই চিরন্তন প্রেমলীলাই ধ্বনিত হইয়াছে। কোন 

কোন গানে [“কৃষকেশব রামরাঘব কংসদানব ঘাতন' ইত্যাদি] কৃষ্ণের একঘার্তি 

পারিকল্পনাও করা হইয়াছে। বাভন্ন ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান, ভারতের 

তথা -বাঙ্গালার ইতিহাসে সৃপাঁরচিত। ভারতচন্দের অন্নদামঙ্গলেও তাই দোঁখি। 

৯৫ 



২৬. | ট্লায়গুণাকর ভারতচ্দু 

মধ্যে: শাধন্মর জয়গান হইলেও শাকির ভৈরবাঁ রাগিণীতে বৈফবহন্দর 
কোমল গ্ান্ধার সংযোগ সমগ্র কাব্যখানিতে আনির্বচনপয় রূপ দান করিয়াছে । 

শৈরশাক্তবাদ তথা রাধাকৃষ্ণলীলাবাদের কড়ি-কোমল িলাইয়া ভারতচল্দ্ 

যে-অপূর্ত্থ একতান সৃস্টি করিলেন, তাহা ভারতচন্দ্োত্তর বাঙ্গালা সাহিত্যের 

উপক্রমাঁণিকা মাত্র নহে, বর্তমান ও অনাগত শতাব্দীর অমূল্য সম্পদ । তুকর্ঁ- 

' বিজয়ের বহু প্হ্্ব হইতেই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বাঙ্গালা সাহত্যে 
সুপারচিত। ৫]। শৈব ও শাক্তধম্মেও 'বিভন্ন লৌকিক প্রলেপ লাঁগয়াছে। 

তুকাঁ-বিজয়ের পর হইতেই সাধারণ জাবনযান্নায় যেমন 'নীশ্চন্ত বিশ্রাম ছিল 

না, দর্শনের বিলাসও তেমান রাঁহল না। মানুষ কার্যকরী স্বভাবসম্পন্ন হইল 

দেবতার আসন দান করিল শাক্তকে[৬]। তুকাীবজয়ের পর বাঙ্গালাদেশে 

মুসলমান ঈরানের সংস্ক্ীতি ও আধ্যাঁত্বকতা ভারতের হিন্দু সং 

আধ্যাঁত্বকতাকে প্রভাবান্বিত করে। সূফী দর্শন হইতেছে প্রধানতঃ শেমীয় 

আরব ইসলামের ধর্মভাব ও অনুভূতির প্রাতি আর্য ঈরানের মানসিক প্রাতি- 

ক্রিয়ার ফল-_ভারতীয় বেদান্ত দর্শনেরও ইহার মধ্যে একটা বড় স্থান ছিল, 

ইহা সুনিশচিত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই সূফীবাদের স্ফুলিঙ্গও বিরল নহে। 
অসম্পূর্ণ চণ্ডীনাটকে চার্বাক দর্শনের উপাদান দেখা যায় যাঁদচ সুসম্পূর্ণ 

হইলে নাটক হিসাবে ইহা সসার্থক হইত কিনা সন্দেহ! আসল কথা হইল, 

বাঙ্গালাদেশের ধম্্ম হইতেছে মানাবকতার ধম্ম। তাই 'বাভন্ন ধর্মের সংমিশ্রণ 

বাঙ্গালাদেশে এত সহজভাবে সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালার শিবঠাকুর বাঙ্গালীর 

মত সংসারা, বাঙ্গালার শাক্ত আরাধনায় মাতাপৃত্রের সম্পর্ক। বাঙ্গালার বৈষব- 

ধর্ম প্রেমে অশ্রসজল। এই ধর্মে দোখ মানুষের ঠাকুরালি। বাঙ্গালার 

বাউল তাই শাচ্তের বাঁধাপথে না চলিয়া আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া 

ভগবানকে প্রিয় কারয়া লইয়াছে। শৈব ও শাক্তধর্মের প্রচারে বাঙ্গালাদেশ 

জমগ্র ভারতবর্ষকে যথেম্ট সাহায্য করিয়াছে তথাঁপ আপনার দেশে ও গাঁণ্ডতে 

দৈ বড় পেলব, বড় সুন্দর । বাঙ্গালার শাক্ত গান, মালসা গান প্রভাত একই 
'স্রে সাধা। এই দেশের সাধনাই প্রেমের সাধনা- বৈচিন্রের মধ্যে এক্যের সন্ধান 

বাঙ্গালা আগন্তুক সূফী-সাধনার সঙ্গে তাই বাউলের মনের মিল হইয়া 

বগ্ঘিয়াছে ৭)। 



ভাটের কাব্যে দার্শীনক পটভূিকা ৯২৭ 

কর ভাতার অন এবং নাটক হে কি 
প্রদর্শনী হিসাবে এইস্থলে উদ্ধাত হইল-- 

মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব, রতি গাউন 
| _পশববন্দনা 

এঁক মায়া একি মায়া কর মহামায়া। সংসারে ষে কিছু দোঁখ তব 
মায়াছায়া_ ৯] 

_-সতীর দক্ষালয়ে গমন 

শিব শব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই, শিব নিজ পদ দেই সে জনে 1১০]) 

তুম ব্লহ্গ তুমি ব্রহ্মা তামি হরিহর। তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর ১৯] 

প্রসূতি স্তবে দক্ষের জীবন 

চেতনাচেতনে, মাল দুইজনে, দোহদেহ-রূপে চরে। 

অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া, এক করে চরাচরে ১২] 

_পাঁঠমালা 

হাঁসয়া কহেন দেবী হইলা সমান। হরগৌরী এক হই ইথে নাহ 
আন ১৩] 

_হরগোৌরীর কথোপকথন 

প্রকৃতি-পুর্ষ-রুপা তুমি সূক্ষমস্থুল। কে জানে তোমার তত্ব তুমি বিশ্ব- 

মূলা ১৪] 

_অন্নদার জরতাঁবেশে ব্যাস-ছলনা 

বেণণ বিনানিয়া, চূড়া চিকাঁণিয়া, হেলয়ে মলয় বায়। 

মৃদু মধু হাঁসি, বাজাইছে বশিী, কোকিল বিকল তায় ॥ 

-_গড়বর্ণন 

রাধা সে আমার, আম সে রাধার, আর যত সব ধাঁধা ॥ 

রাজার নিকট সুন্দরের শ্লোক পাঠ 

তনু মোর হৈল যল্ত, যত শির তত তন্ত্র, আলাপে ম্মাতিল মন, মাতালে 

নাচায়ো না! 

সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা 



নং ২  াগোকর ভারত :১ 

:. আগকো গাও ভে কামকো জাগা বোগ, “ছোড় দেও. বাগ মগ, 
মোক্ষ রহ লোগযে। | 

. চীনা 

| নটি নেনন্হ সমগ্র অন্নদামঙ্গল গ্রন্থাটর তত্বরপ 'দিয়া- 

ছিলেন। নানা দিক দয়া কৌতূহলজনক বাঁলয়া তৎকৃত ব্যাখ্যার, মূল 

শবষয়গ্যীল এইস্থলে 'লীশিবদ্ধ হইল-_ 

প্ররেষ সালিধ্যে মূল প্রকৃতির বিকারে যাবতীয় সন হইয়া থাকে! 

প্রকীতির সাত্বকাংশে উৎপন্ন ব্হ্গা-বিষণণ-মহেশ্বরকে ভারতচন্দ্রু যথাক্রমে সর্া, 

বিষ ও শিব রূপে. আঁঙ্কত করিয়াছেন। 'সব্বোন্দুয়গ্ণাভাসঃ সব্বোৌন্দ্য়- 

'বিবাঁজ্জতঃ' পরব্রহ্ম গণেশ রূপে বার্ণত হইয়াছেন-_-বেদে বলে তুমি রক্গ, তুম 

জপ কোন বহ্গ, তুমি সে জানহ মর্ম তার' | গণেশ বন্দনা] রঙ্গা [পরব্রন্গের 

সমান্ট নিয়ন্তৃত্ব বা কর্তৃত্ব শাক্ত, নোমাত্তক সৃষ্টির আধকর্তা, গুণনরয়-(সত্ব, 

রজ, তম)-বিধাতা 1, বিষণ [ পরবন্মের পালনীশীক্ত ], মহেশ-] পরর্রন্মের ইচ্ছা- 
শাক্তর আধার চৈতন্যস্বরূপ ]-এর সযাম্ট-স্থিতি-লয় শক্তি সরস্বতী, লক্ষী ও 

কোঁষকা রূপে চান্রত হইয়াছে। যে-আঁদ শাক্ত হইতে অন্ন প্রভৃতি ভৌতিক 

সঙ্গের উৎপাত্ত, সেই অন্নপূর্ণার বন্দনা কারয়া কাঁব গ্রল্থারন্ত কাঁরয়াছেন। 

বরন্মান্ড সৃষ্টির পূর্বে বক্গা-বিষু-শিব চিদীভমূখী হইয়া প্রকাতির তমঃশক্তি 

জাত কারণ-বারিতে তপোমগ্ন ছিলেন। প্রকতি জড় (শিব) রূপে চৈতন্যের 

সমণীপবার্তনী হইলেন। সংহার বা আবরণ শীক্তর আধার শিব জড়প্রকীতিতে 

আঁধাষ্ঠত হইলেন এবং জড়ের পারিণাঁতি ঘাঁটবার উপক্রম হইল। কিন্তু শিব, 

তখন জড়ভূতাদকে আশ্রয় কারলেও ধ্যানীনরত। তিনি শহদ্ধ বৈরাগ্যর্পা 

শাক্ত দাক্ষায়ণীর সাঁহত ববাহিত। সুতরাং জগতের পূর্ণ পাঁরণাঁত সম্ভব 

হইল না।__[প্রথম পালা]। পরাপ্রকৃতি (-সত") পূর্বভাব পাঁরত্যাগ 

(-_দেহত্যাগ) কারিয়া মায়াপ্রকাতি (_উমা) রুপে পুরুষের সাঁহত মিলিত 

হইলেন। তখনও তাঁহারা সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পরমধামে (কৈলাসে ) 

হরগোরীরূপে বিরাজ কাঁরতে লাগিলেন। শব তখন যোগাঁসাদ্ধিতে (স্ধরসাদ্ধ- 
ভক্ষণে) নিরত। প্রজাপতি দক্ষ সংসারাসক্ত মানবজাতির বাঁজমূর্তি, দক্পত্রী 

প্রসূতি প্রসবকারিণদ অর্থাৎ ক্ষেত্ররুপিণী শাক্ত। স্বাহা (- দেবলোক গমন- 



ভারজ্ন্ের কাধে দাশশনক পটকা! ২২৯ 
নাশা ) স্বধা (-পিতৃলোক সন্তোগেচ্ছা ) প্রস্ভাতি দক্ষের কন্যাগণ জশবের বামনা” 

স্বরূপা। সতাঁ হইতেছেন বৈরাগা, ব্রক্মবিদ্যা, কালভয়বারণণ, হদয়স্ছ চিলগায়া 
বাস্ত। অসার যক্ঞাড়ম্বরশীল মানব সতীর উপদেশ না শুনলে ধহংসপ্রাপ্ত 
হয়। দক্ষবন্ঞ-নাশের কারণ হইতেছে বৌদক কর্মকান্ড ও ফলশ্রাতির উপর 

অত্যধিক বিশ্বাস। দক্ষের অজমুণ্ড হইতেছে আবিদ্যা, ব্ক্মজ্ঞানহশনতার প্রতশক। 

রন্গপ্্জায় অবিদ্যাই বালদ্বরূপ। মানবজাতি সাধারণতঃ বেদের কর্মকাণ্ড 

ও অর্থবাদ লইয়াই ব্যস্ত, জ্ঞানকাণ্ডের প্রাতি একান্ত উদাসীন। বেদের নিগ 

অর্থ না বাঁঝয়া কম্মমকাণ্ডরত মানবজাতির আঁদপ্রাতভূ দক্ষের দূদ্দশার জন্য 

বেদের দুব্বধ্যতাই আধাশকভাবে দায়ী-দক্ষের এ দোষ কেন, বেদের এ দোষ' 

৷ প্রসণতস্তবে দক্ষের জীবন | দক্ষযজ্জের পর শিব প্রথমে যোগাসধন ও 

পরে কামভস্মের পর ক্রিয়াশীল হইলেন অর্থাৎ, ব্রন্ষের ইচ্ছাশাক্ত যখন প্রসপ্ত, 

খন শিব ধানে মগ্ন এবং কাম বা বাসনার উদ্বেকে শব ক্রিয়াশীল ।--[ দ্বিতীয় 

পালা || বহকাল পরে শিব অন্লের প্রয়াসী হইলেন অর্থাং জীবস্ান্টির ইচ্ছা 

কাঁধলেন। পণভূতের সার বন্ধু অন্নই হইতেছে জীবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ । 
তখন মায়াপ্রকীতি (অন্নদা) পুরুষ বা চৈতন্যের সাঁহত বিরাজত হইলেন-_ 

বিহার-স্থান বারাণসী। শব স্বীয় সৃম্টিশাক্তর বলে বারাণসঈর পর বিশ্বসংসার 

সূম্টি করিয়া জীবদেহের 'অমধোষ' স্াম্টর মানসে নিজ শাক্ত অন্নপূর্ণার 

আরাধনা করিলেন। এইরূপে অন্ন সম্ট হইয়া জীবদেহের সৃষ্ট ও পুছ্টি 

হইবার উপক্রম হইল। পরাপ্রকাত ও শুদ্ধচৈতন্যের বিরাজচ্ছুল কৈলাস, মায়া- 

প্রকৃতি ও মায়োপাহত চৈতন্যের বিহারস্থান কাশী । এই বিহারক্ষেন্র শিবের 

1৩শ-ল-া -িগুণঃ ইড়।পঙ্গলা সৃযূ্নাঃ লৌকিক-অলোিক-পারলৌকিক 

বিষয়জ্ঞান1-এর উপর স্থিত। কাশীর নামান্তর বারাণসী [বরুণা ও 'আসি' 

নামক নদীষুগলের মধ্যস্থিত ভূখণ্ড |, মহাম্মশান [যোগীর সষুপ্ত অবচ্থার 

উপভোগ হেতু |, আনন্দবন [ প্রজ্ঞাবীজে চিত্ত-সংযোগজনিত আনন্দ হেতু! 

এবং গৌরীমুখ [জ্ঞানর্পা মহামায়ার বিগ্ততাবরণ মুখদর্শন হেতু ]। অর্থা- 

স্তরে, দেহর্প জগতের সহস্র আমাদিগের কৈলাস, হৃদয় বারাণসী। ইড়া ও 
পিঙ্গলার মধ্যাবাচ্ছিত অনাহতচক্রুই বারাণসণ--ইড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরুণাসীতি 

কথ্যতে'। অন্নপূর্ণার পরীনিম্মাণ বাপদেশে ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিতত্ব বার্ণত 



৯৪০: 1 রায়গণণোকর ভারতচন্দর 

হইয়াছে। নি বারিরিগিগ গ্রিন ক 
জল ও জলচর প্রণশ সৃষ্টি কারলেন। ইহাই শাস্দ্ের মৎ্স্যযুগ। পরে জল 

হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া তাহাতে রক্ষার প্রথম সৃষ্ট উীত্তদ | বৃক্ষগুজ্স- 
লতাবিরুংসমস্তাস্তুণজাতয়ঃ'] জাল্মল। সৃস্টি হেতু স্লী-পুরুষ (ক্ষেত্র-বীজ ) 

'জোড়ে জোড়ে গঠিত হইল'। এইভাবে মায়াপ্রকীতির সত্ব ও রজ অংশ হইতে 

মন ও ইন্ড্রিয়াদি সূন্ট হইয়া আতবাহক দেহধারী প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দময় 

কোষযুক্ত দেবগণ সৃজ্ট হলেন বটে 'কন্তু অন্বময় কোষষক্ত ভৌতিক বা জাঁব- 

সাঁ্ট না হওয়াতে দেবতারা অন্তম:খন হইয়া পরাপ্রকৃতি ও শহদ্ধচৈতন্যের ধ্যানে 

মগ্ন হইলেন। শব পরব্রন্মের সজনাশাক্ত হইতে 'অন্ন' মাগিয়া লইলেন এবং 

জীব সৃষ্টি সম্ভব হইল £১৬]। এই ভৌতিক জগতই দেবর বাঁসবার স্থান 

(পণ্ুপ্রেত 'নরামত বাঁসবার মণ্ট') এবং রক্গাদ দেবগণ তাহার আধার। 

ভৌতিক জগৎ সান্টর পর ইহা ক্রমশঃ উন্নত জীবের বাসোপযোগী হইল। 

--| তৃতণয় পালা ।। আত্মা ক্রমশঃ আনন্দ-বিজ্ঞান-মন-প্রাণ-অন্নময় কোষে আবদ্ধ 

হইয়া জীবরূপে পারণত হইল। ইহা ব্রক্মার মানস সাঁন্ট। শিবের ভৌতিক 

সৃম্টিতে দোখ যে, তমঃশাক্তর প্রভাবে পণ্চভূত ও পরে অন্ন সমস্ট হইয়া ক্রমশঃ 

ীস্তদ ও পরে ইতরপ্রাণী এবং সরব্্বশেষে মনৃষ্য সাঁন্ট হইল। ব্যাসের লাঞ্ছনার 

অর্থ হইতেছে যে, জীব অন্নম্য্ন কোষে আবদ্ধ হইবার চেস্টা বা ইচ্ছা না করিলে, 

তাহার সেই চেস্টা ব্যর্থ হয়। জরতী বেশে ব্যাস ছলনাতে দেবী রূপকের 

সাহায্যে আত্মপরিচয় 'িয়াছেন। কালরুপে সদাশিবে নিত্যাবহারিণী বালিয়াই 

দেবার তন কাল গিয়া এক কাল আছে'। সব্বন্র বিরাজিতা এবং আঁদ্বতীয়া 

বলিয়াই দেবা কালা" ও 'অনাথা' এবং চিদাভমুখী বৃত্তিযুক্তা বাঁলয়া 'উদ্ধর্থগ- 

বিকার সম্পন্না। পাটনী সংবাদে স্বামীর স্বরূপ বর্ণনায় দেব: তাঁহাকে 

'আতি বড় বৃদ্ধ” অর্থাৎ অনস্ত, 'বন্দ্যবংশখ্যাত' অর্থাৎ বন্দ্যনীয়, 'কুকথায় পণ্টমুখ' 

অথাৎ বেদাবদ্ এবং "ভূত নাচাইয়া ফেরেন' অর্থাৎ পণ্ভূতময় দেহণগণকে লইয়া 

বিরাজমান বাঁলয়াছেন।, ব্যাসের হিসঙকীর্তনেরও অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা যায়। 

শদদ্ধ চৈতন্য (শ্রীকৃষ্ণ) ও পরাপ্রকৃতি-ভ্রীরাধা)-র বিহারস্থান বৈকুণ্ঠ। মায়া- 

প্রকাতি (্রীরাধা) ও মায়োপাহত চৈতন্য- শ্রীকৃষ্ণ )-এর 'ললাম্থল গোলোক। 

্রীরাধার অম্ট সখা অর্থে প্রকীতির অষ্টাবধ বিকৃতি কিংবা শমদমাঁদ অন্ট শারীর 



ধরর্স। গোঁপিনীগণ জাঁবাত্বা। জাঁবাস্মার মায়াহ্রণ বস্মহরণের আধ্যাত্বক 
ব্যাখ্যা [চতুর্থ পালা। দেবসম্টির' গর মানবসৃক্টি-নলকৃবর-বসবরাদি 

দেবযোনির সংসারে আগমন অর্থাৎ উচ্চতর জীবগণের অননময় কোষে অবতরথ। 
জাঁবগণ কামনাবাসনাঁদ দ্বারা পাঁরচালিত হইয়া কিরূপ দিশ্বাদিক জানশত্য 
হয়, বিদ্যাস্যন্দর আখ্যানে তাহাই চিন্রিত হইয়াছে।-_[ গণ্ঠম পালা ]। বাসনা" 
চাঁল্ত অধোগত জাবের (অর্থাৎ স্ন্দর ইত্যাদির) বন্ধন এবং দঃখভোগ 

অভ্ন্তরস্থ পশদবান্তর পারচায়ক। বসমন্ধর, নলকুবর প্রভাত এইহেতুই হল্রগা 
পাইয়াছিলেন।-_[ ষষ্ঠ পালা ]। চক্রের গাঁতর ন্যায় পর উন্নাতর 

পথে জীবের গমন হইয়া থাকে। সূষ্টির শেষ সামায় জগত তমোগুণে পাঁর- 

পূর্ণ হইলে প্রলয়ের দিকে গাঁতি হয় অর্থাৎ পুনরায় চিদাঁভমূখী হয়। সুন্দরের 

কালীস্তীত ইহারই দ্যোতক। মায়া ত্যাগ কাঁরয়া চিদভিমখী হইলে তবে মুক্ত 

িলে। শিব স্বয়ং এই পথ দেখাইয়া 'দিয়াছেন-চেত রে চেত রে চেত ডাকে 

চিদানন্দ। চেতনা যাহার চিতে সেই চিদানন্দ॥' [--শিবের ভিক্ষাধান্তা ]। 

[সপ্তম পালা]। উপাসনা, সাধনা, ষট্চক্রভেদ, বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্যাননসন্ধান 

ইত্যাদির মধ্যে ম্াক্তর বাঁজ নাহত আছে। ভবানন্দের মাক্ত ইত্যাদি ইহার 
গনদর্শন। 

গৃহাদেশে চতুদ্দল মূলাধার, লঙ্গমূলে ষড়দল স্বাধিজ্ঠান, নাভদেশে 

দশদল মণিপুর, হৃদয়ে দ্বাদশদল অনাহত, কণ্ঠে যোড়শদল বিশদ্ধ, ললাটে 

"দ্দদল আজ্ঞা এবং রক্ষরন্ধে: সহস্দল সহস্রার চক্র বা পদ্ম হইল ষটচক্র। 
ইহাদিগের মধ্যে যথাক্রমে অধিষ্ঠিত আছেন বন্ধা, বিষণ, রুদ্র, ঈশ, সদাঁশিব, শিব 

ও পরব্রহ্ম। ষটচন্রুভেদ কাঁরয়া জীবাত্মার সহিত পরমাতআ্বার মিলন হয়। 

ভবানন্দের দেশভ্রমণ কাহিনীতে নীলাচল, সেতুবন্ধ, কাণ্ঠী, দ্বারকা, প্রয়াগ, 

অযোধ্যা এবং কাশী-এই সপ্ততীর্থ সঙ্কেতের দ্বারা সপ্তচক্র বুঝান হইয়াছে। 

সপ্তুতীর্ঘ ভ্রমণে সাধকের মুক্তি হয়, এইরুপ প্রাসাদ্ধিও আছে। কমলেকামনী 

বর্ণনায় ইড়াঁদ প্রধান নাড়ীন্রয়, চিন্তিণী-শঙ্খিনী ইত্যাদি সক্ষত্ন নাড়া, 

বারুণী-কাকিনী-হাকিনী প্রভাতি শক্তি এবং ন্রিকোণ-মন্ডলাঁদ বহু 

ষটচক্রাবষয়ক ব্যাপার ভারতন্দ্র ইঙ্গিত কারয়াছেন। শরারম্থ বায়যোগে 

আগ্নির গ্রাতর দ্বারা মূলাধারচ্ছ কুণ্ডালনী শীক্তকে উত্তেজিত কাঁরয়া 



'গ্ম এবং মূলধার-অনাহত-আত-প্্িত শিবরয়কে ভেদ কাঁরয়া সহঙ্লার- ্  
ঈচ্থুত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন হয় আত্মা প্রথমতঃ সহহ্রাে: 

'মলপ্রকতির সাহত নিত্যাবরাঁজত থাকে। পরে প্রকাঁতির সাত্বকাংশে মন". 

উৎপন্ন হইলে, আত্মা মনোময় 'কোবে আবদ্ধ হইয়া আজ্ঞাচক্রে হরপার্ঘতীরূপে, 

বাস করে। পরে বাসনার দ্বারা কলমত হইয়া আত্মা প্রাণময় কোষে আবদ্ধ 
হয়। এইরূপে জীবাত্বা কণ্ঠপগ্মে শিবশিবা রূপে বিরাজ করেন। পরে. 

মায়াপ্রকীতি সূক্ষনরভূতাত্বক দেহ সহ হৃদয়ে অর্থাৎ অনাহতচক্রে বিরাজ করে।. 
তৎপর আত্মা কোষসমূহ ভেদ কারবার চেষ্টায় বিফল হয়.। ক্রমশঃ জীবাত্মা 
ভোগবাসনায় বদ্ধ হইয়া অধঃপতনের শেষসীমায় অর্থাৎ মাঁণপুর-স্বাঁধম্ঠান 

দ্লিয়া মূলাধারের দকে আসতে থাকে । পাঁরশেষে মূলপ্রকতির মায়াপ্রপগ্চ 
অবগত হইয়া 'অজপা' (হংসঃ) মন্ন জপ কারিয়া উীল্লখিত. কোষসমূহের মধ্য 
দয়া এবং প্রকাতির স্বরূপ ইড়াদি নাড়ীর ভিতর দিয়া ব্রক্ষরন্ধে অর্থাৎ সহস্্রারে 
উপনীত হইলে জীঁবাত্মার সাঁহত পরমাত্বার মিলন হয়। সমগ্র অন্নদামঙ্গলে 
এই তত্বই কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। তন্রদর্শনোক্ত ষটচক্রের ইঙ্গিত 'অন্ন- 
পূর্ণার মায়াপ্রপণ্'' অংশে পাওয়া যাইতে পারে। অন্রোদ্ধত তালিকাটি এই 

প্রসঙ্গে লক্ষণীয় | 

্ছান [চক্র পেচ্ম) তত্ব অধিষ্টা্রণ দেবতা অন্নদামঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশ 
[নস | 

রঙ্গা- ।সহম্রদল প্রকাঁত 'পররর্ধ (শিব ) আর "দিকে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী 
বধ |সহম্রার | ও 'ভগ্গবতী শোক্ত) অর্থ অঙ্গ নাগ তার অদ্ঘ' অঙ্গ নারী |. 

পুরুষ, .. সবে দেখে সর্সুদ্ধ ধাঁর যেন খায়। 

ললাট।দ্বিদল মহত্ততৃ শব, ভগবতাঁ । প্রাজ্ঞ), "আর দিকে এক পদ্মে এক মধুকরা। 
ও (আজ্ঞা 'ত, 'হাকিনা' নরসঙ্গে রাঁতরঙ্গে প্রসবে কেশরা ॥ 

ভর টিটি রা চিরররা লারা 
ক (যোড়শদল ব্যোম- 'সদ্যাশব, পণ্ঠানন, . আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর। 

[শন বৈশ্বানর, শাকিনী হয় পদ খারয়াছে ছর কাঁরবর ॥ 
নিব গাউন ও ০৯০ঞ ৯০ পদ ও আক শা পা ক ০ শি পাপ পাস বাপ পার শম্পা উপ পপ আজ শে শি পপ দি পপ পা পাপ এ উজ 

হার্ঘয় [দল মরতে !ঈশ (মহাদেব, বাণলিঙ্গ ), .তার পাশে আর এক কমলে কামিনখ। ? 
|অনাহত 1 .এবং 'কাকিনী" শিয়া উগ্মারে গজ গজেন্পরগামিনী |. | 

ডি দশদল তেজ, রদ, অগ্নি বোহিবীজ) তার পঠে অধশ্াশথে অনল জহলিছে।' 
মাপ. | এবং 'লা্কনী” মোমের পৃভলা তাছে সরাঁত খেলছে 
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নিসচা জট 
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2. চিত ইপিরএসল 

রর 
চন খুটি 1৮ 

লি বড়দল অপ ৮ হাঁ, নার, বা হইল এক মারা জবি । 3: 
হর নোঁকা হরি মাঝি পার হন বাধি॥ “' 

»_ পপ আনজাজারিজজ 

রক্ত শতদল" পদ্মে পাতশ".ব্ুয়া। 
এবং 7, 

বড়া সেল পশু 

টীিদেকে ডি জানেনা রন রানি 

রায়্গুণাকর ভারতচন্দ্র কোন ধম্মাবলম্বী ছিলেন? আপাতদৃক্টিতে ইহাই 
বোধ হয় যে, তান শাক্ত ছিলেন কারণ অন্নদামঙ্গল শাক্তসঙ্গীত। কিন্ত 
আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, তাঁহার কাব্যে বৈব ও অপরাপর ধম্মের 
উপ্দদানও নিতান্ত অল্প নহে। নাগাম্টকে কাবর একাধিক গৃহদেবতার উল্লেখ 

আছে--'দশভূজা ধাতুরচিতা শিবাঃ শালগ্রামা হারহরিবধূমার্তরতুলা'। প্রথম 

বয়সে শ্রীক্ষেত্রে 'বলরামী আটকে" 1১৭1 ভোজন হইতে সুরু কাঁরয়া কাঁবর 

জীবনে বহু বৈচিত্রয.আসিয়াঞ্ছে এবং তাঁহার কাব্যেও এই বৌঁন্র্য আপন স্বাক্ষর, 
রাখিয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্র পণ্ডিত কবি ছিলেন! 'হন্দধম্্ম দর্শনের মূলতত্, 

বেদ-বেদান্ত-তন্নাঁদ 'হিন্দদর্শন, গীঁতা-ভাগবতাঁদ পুরাণ এমন-কি সূফীধম্মের 

ছায়াও তাহার অল্নদামঙ্গলে পাঁড়য়াছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 

বলেন যে, ভারতচন্দ্রের মধ্যে ধম্মধবজিত্ব ছিল না। তিনি ছিলেন মানবধম্ম্ 

এবং তাঁহার রচনাবলাও কোন বিশিষ্ট ধম্মসম্প্রদায়ের স্তীতগান নহে । যে-ষুগে 

ধর্মের গোঁড়ামিতে কাবাজগৎ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই যুগের কাঁব্য 

অন্নদামঙ্গলে সব্ব্ধমর্মসমন্বয়ের যে-সূচেষ্টা দ্ট হয়, তাহা যথার্থই প্রশংসার । * 
পণ্ডিতোচিত উদার সতাদশণ দম্টভঙ্গী লইয়া কাঁব অন্নদামঙ্গল রচিয়াছিলেন। 

সমগ্র অন্নদামঙ্গল যেন একখানি বহূতন্তশ বাঁপা, প্রাতভাধর কাঁব “ঙ্গণতাবদ্যার 

অধ্যাপক" রায়গুণাকর তাহাতে বিবিধ ধম্মের তল্শি যোজনা কাঁরয়া একা 

সম্পূর্ণ সঙ্গীত সাম্ট কাঁরয়াঁছলেন। বহুকাল হইতে ধম্মক্ষেত্রে সাম্প্র- 

দায়কতার যে-কুরুক্ষেত্র চালিতোঁছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহার অবসান ঘঁটয়াছে: 

[১৮]।. শিল ও শক্তিতে, হার ও হরেতে, নিরাকার ও সাকারে যে-বিভেদ 

আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যমান, কাঁৰ এই ভেদব্দ্ধিকে বারংবার ভ্রান্ত বালয়াছেন_ 
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রায়গুপাকর ভারতচজ্দু 

টন নর বুঝে নারে ভেদ করে চা বেদ 

- য্যাসের শিবাদল্দা 

হারহর বাধ তিন আমার পরার অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ 

লে _ব্যাসের প্রাত দৈববাণী 

সেই নিশাকার, সেই সে সাকার, তাঁর রূপ ব্রিভুবনে। 

_পাতশাহের প্রতি মজ;ন্দারের উত্তর 

সমন্বয়ের পরম পাঁরতৃত্তি। নিতান্ত সামান্য সাম্প্রদায়ক ধম্মগত প্রেরণামূলক 

কাব্জগতে সেইহেতু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সম্পূর্ণ একক, আপনাতে 

আপাঁন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 

১:1১, 00811010070 5001৮ 01 32911 100শ5101, 

তুলনীয়ঃ দীনেশচন্দ্র সেন_-সাধক রামপ্রসাদ [ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। 

পিং ৩৪৭ 11 

২ 11101750177 15সশ্্ঃঠান]5 00 11710]121 [20010861120৮- 11) 575], 

৩ ০ 0৮1 12 000 ৮৮011017798 1)70117050 ৪ 2ি0]শে 010৮0610021 11097 

1016 07 006 [0016 17050006161 02010000601 10098102000 ছিটে 0: 2691008 

2. £া০০ 01 ০১01065৭100, [টিরাা০0চাসেতা ০10৮ (৮, ১), 

৪ 5. 7380)21া1ন0090-- 00001007016) 11525773233" 237, 702]. 

মহেন্দ্ুলাল সরকার-_তল্মের আলো । 

৫ কৃফ, কাহু, কানু, কানাই, রাধা, রাহা, রাই প্রভাতি নামগল লক্ষ্য কালেই 

বুঝা যায় যে, রাধাকৃফ-কাহন” প্রাচীন বাঙ্গালার সাহত্যর্পে ছিল। কামরূপরাজ বনমাল- 

দেবের একাঁটি 'লাপিতে, ভোজবম্্মার বেলাবো ললপতে, কবীন্দ্রবচনসমচ্চয়ের কয়েকটি 

প্রকণর্ণ শ্লোকে রাধাকৃফলীলার বর্ণনা পাওয়া বায়। 

ও 'শাক্তকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। 

শাঁক্তপূজক দুগশতর মধ্যেও শীক্ত অনুভব কাঁরয়া ভীত হয়, উন্নাততেও শক্ত অননভব 

কাঁরয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে'। | রবীন্দ্রনাথ--“বঙ্গভাষা ও সাহত্য'। কাহত্য € ১৩০৭ )। 

পৃঃ ১৪৪]। | 

সাহিত্যের মধ্যে মানুষের অন্তরের পরিচয় আপনিই প্রাতফিত হয়। সেই 'দিক দিয়া 

'বচার কাঁরলে, চণ্ডীমঙ্গলাঁদ কাব্যে দেবীর যে-মাহমাকণর্তন, তাহা ক্ষমাহণীন, ন্যায়ধর্মহাীন, 

ঈর্ধাপরায়ণ, চেরতার জয়গান' বাতীত আর কিছুই, নহে। এখানে ভক্তের অপমান। 

রবীল্দ্নাথ (রচনাবলী। ১৬শ খণ্ড। পৃ ৩৮৫)]। 
৭ 'ক্ষিতিমোহন সেন--বাংলার সাধনা ['বিশ্বাবদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল।]। 



ভারতচন্দ্রের কাব্যে দাশশনক পটভূমিকা তি 
্ী % গু 

৮-১৯ দদায়াং তু প্রকাতং বিদ্ধ মাঁয়নং তু মহেস্বরম। -  শনরশ্তরং ধিবোহহামাত 
ভাবনাপ্রবাহেন শাথিলপাশতয়াপথতপশৃভাব উপাসকঃ শিব এক. ভবাতি'। [মগেল্ছ আম. 
৬1৭]  শশাক্ত নারায়ণো বঙ্গ ুয়ুল্যার্থবাচক। শন্দমায় বিভেদো হি ন তু ভেদ 
রুচিস্তবেং |, ও 

১২ পশবঃ শক্ত্যা যুক্তো যাঁদ ভবাতি শক্তঃ প্রভবিতুম্ট। ন চেদ এবং দেবো ন খলহ' 
কুশলঃ স্পন্দিতৃমপি |” শিক্িং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ। শাক্তযুক্তো যথা দেব 

[িবোহহং সব্্বকামদঃ |" 
১৩ 'শিব-শবা, পরুষ-গ্রকৃতি সাষ্টকার্যে ব্যাপত রক্ষের দুই রূপ সকলেই 

মায়াশ্রত চিদাবতার। “যোগেনাক্সা সৃম্টিবধো দ্বিধারূপো বডুব সঃ। পূমাং্চ দাক্ষিণা- 
দ্বাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতি স্মতঃ॥--[ ব্র. বৈ. পুরাণ । প্রকৃতিখন্ড ১1৮]। খ্যথা শিবন্তধা 
দেবী যথা দেবী তথা শিঝ। মানয়োরম্তরং বিদ্যাচন্দ্রান্দ্রকয়োর্যথা ॥" 'মায়য়া গৃহ্যমানন্তং 
মনুষ্য ইব ভাব্যসে। জ্ঞাত্বা তাং নিগ্গণমজং বৈফবা মোক্ষগামিনঃ 11 অধ্যাত্বরামায়ণ। 
৩'৩০]। 'ভাবয়তোষ সত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ। লগলাবতারানূবতো দেব িষ্ি 

নারদাদিষু ॥'--[ ভাগবত ]1 

১৪ 'হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতি পরমা মূলে। অণ্ডানাং তু সহসম্ত্রানাং সহম্রান্যযৃতানি 
চ। ঈদশানাং তথা যত্র কোটি কোটি শতানি চ॥' | বিফুপুরাণ ২1৭]। 'প্রতাহং 
পরমেশানি বক্গান্ডা বহবোহভবন্।' | প্রাণতোধিণী || 

১৫ ভারতচন্দ্রের গ্রল্থাবলী | বঙ্গবাসী সংস্করণ। বিহারীলাল সরকার কর্তৃক 
মদত ও প্রকাশিত এবং দেবেন্দ্রীবজয় বসু 'লাঁখিত টীকা সম্বালত। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ - 

১৮৮৬ খীঃ]। 

১৬ জীবসাঁষ্টকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়--€১) িকল্পসর্গ [ (ক) দানবসর্গ-. 

ভূত-পিশাচ-দানব-রাক্ষল-অসুর ইতাঁদ (খ) গন্ধব্বসর্গ--গন্ধব্ব-অপ্সর-বিদ্যাধর-কিল্নর 

ইত্যাদ (গ) দেবসর্গ-সিদ্ধ-সাধ্য-পিতৃ-দেবতা] (২) মনুষাসর্গ (৩) "তিষ্যকসর্গ-- 
পশু-মৃগ-পক্ষী-সরীসপ-্ছাবর। শিবের বিষভক্ষণের অর্থও অনুরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করা 

যায়। সারে সমমনথনে ্ ুলভূতরপ বিষ শব আত্মবশে রাখয়াছলেন, নতুবা জীব- 
সৃষ্টি সম্ভব হইত না। 

১৭ এক নাগরাঁ আতপচাউলের অন্ন, এক কাটা অরহর ভাল এবং এক কাট 

ঝালের তরকারণ। 

১৮ কালিদাস রায়-_সমন্বয়ের কাব ভারতনন্দ্র [আনন্দবাজার পাত্রকা। ১৫ই 
বৈশাখ ১৩৫৮ সাল (ইং ২৯ এপ্রিল ১৯৫১ )]। 

মদাঁয প্রবন্ধ 'ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকাঁট কথা' ! মন্দিরা (১৬শ বর্ষ। ৫ম সং ভাদ্র 
১৩৬০ সাল। পঃ ২৫১-৫৩)]। 



1॥১৪॥ ভারতচন্দর কাব্যে এসলামিক রহস্যবাদ . 
| | খুধচ্টখয় দ্বাদশ-তয়োদশ : শতকে উত্তরভারতে তুকাঁশদগের আগমন ও- 

উপগানারম্ট হইবার পর হইতে এসলামিক রহস্যবাদ বা সূফাঁবাদের ভারতবর্ষে 
প্রথম পদার্পণ। ভারতবাসী চিরদিনই দর্শনতত্ীপ্রয়, সেইজন্য সূফীবাদের 

বাজ ভারতবাসাঁদগের তত্প্রবণ অন্তঃকরণে সহজেই অত্কারত হইয়াছিল। 

স:ফীবাদ মোহম্মদ-প্রচারিত একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মের বিবার্তত রূপ! 

মোহম্মদের ?তরোধানের পর এই বিবর্তন সরু হয়। নানা নুতন ভাব ইসলাম 
ধঙ্ে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে কোরানেরও নবাবধান আর্ত 

হয়। ফলে, ইসলামধমপগণ দ্বিধাবিভক্ত হন। প্রাচীনপন্থটগণ কোরানের 

অনুশাসন ও মোহম্মদের বাণী আরও দট্রভাবে মানিয়া চলতে আরপ্ত কারলেন 

এবং নব্যপল্থীরা গ্রীক, ঈরানীয় ও ভারতীয় ভাবধারার সাহত কোরানের 

অনুশাসনগূলির সামঞ্জস্য সাধন করিতে তৎপর হইয়া উাঠ্ঠয়াছিলেন। 

সূফীবাদের মূল কথা হইল ঈশ্বর এক ও আদ্বতীয়। 'গুল্সান-ই- 

রাজ'-এ আছে--প্রাতি পরমাণুর অবগৃণ্ঠনের অন্তরালে লূক্কায়িত হইয়া আছে 

প্রয়তমের হদয়বিমোহন বদন সৌন্দর্য ।' মানব-হদয় ঈশ্বরের দ্পণ-স্বরূপ- 

ঈশ্বরের গুণাবলী ইহাতে প্রাতীবাম্বত হয়। সূফাীবাদকে 'মরমিয়াবাদ' বলা 

যায়। বাহ্যাড়ম্বরহীনতা, আন্তর-পবিভ্রতা, বিশ্বপ্রীতি ও ঈশ্বরের সহিত মধুর- 

সম্পর্ক-স্ফীবাদের মূল কথা [১]। 

সূফাবাদে নানাজাতীয় দর্শনের ছায়া দোঁখতে পাওয়া যায়। প্রার্থামক 

সূফাবাদের উপাদান ঈশ্বরের সাহত জীবের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বৈফবদর্শনের 

'দাস্যভাব-এর স্মারক । অদ্বৈতবেদান্তের 'অহং রনক্ধঃ আস্ম-র সাঁহত সমন 

পধণায়তুক্ত সূফীবাদের 'অন্-ল-হক।॥ প্রাকৃমোহম্মদীয় জেশীরথন্ট্ 
[28114571411 জাঁবনদর্শনের মূল কথা 'সং-! আঁধম্ঠান্রী দেবতা-অহ্রা 

গঞ্জ.দহ্'1-এর সহিত 'অ-সং-] আধিপাতি অঙ্গ; মৈন্য বা অহ্রিমন ]-এর 
চিরন্তন সংঘাতে 'দং-এর পক্ষীবলম্বন করা। সূফণ সাধক মর্ফ্-অল্-করখা 
কী আদর্শ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সত্য [ ২) দ্ব্য প্রত্যক্ষ ও তাঁদ্ধষযয়ক জ্ঞান-. 



তারতাক্ট্ের ঝাবো এসবযামিক বহসাবাদ হব. 
রঃ 

লাভ এবং কৃপা ব্যতাঁত ঈশ্বরলাভ হয় না। শেষের কথাটিতে উপলিষং- [ধু ; 

মি 

৫ 

ব্বে্দীয় কঠোপপনিষং। ১-২-২৩ 1-্র বাপী মনে পড়ে--নায়মাত্মা প্রবসনেন : 

লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রনতন। যমেবৈষ বৃখুতে তেন লভযাসোষ আত্মা 

িবৃণুতে তনুং স্বাম্।' ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর লাভের উপায় "তত্বজ্ঞান,, 
প্লেটোত্তর গ্রীকৃদর্শনে ইহাই 0%7%5 এবং সূফীবাদে ইহাই 'মশীরফৎ নামে 

আঁভাহত হইয়াছে। বাঙ্গালাতে 'মশরফৎ' [ মারফং | শব্দের সাহত আমক্লা 

পঁরিচিত। বিশ্বের দুইটি দেশে দর্শনগত সাদৃশ্য ! বেদান্তের একেশ্বরবাদ, 

তন্দ্রদর্শনের ষটচক্র ও সূফা-একেশ্বরবাদ 1 বিস্ময়কর । 

বৈষব দর্শনের মত সূফী মরাময়াবাদের অপর কথা হইল জীব ও 

ঈশ্বরের 'মধূর ভাব'-গত সম্পর্ক। উভয় দর্শনেব মধ্যে পার্থক্য এই যে, সৃফখ- 

বাদের ঈশ্বর নারী [7/5414/] এবং জীবাত্বা পুরুষ মনে হয়, এই ভাব- 

ধারাও ঈরানীয়। আবেস্তাব বহু অংশে [255, 57/9281$, 7 85145] এই 

নারী-র্পায়ণের কথা আছে। আবেস্তার একটি গাথাতে জীব ও ঈশ্বরের 

সম্পর্ককে 'সখ্যভাব' [77০ 158] বলা হইয়াছে । খগ্বেদেও অনুরূপ 

'সখ্যভাব'-এব উল্লেখ পাওয়া যায়। সফাবাদে প্রোক্ত নরনারব-প্রেমতুল্য জীব 

ও ঈশ্ববের একাত্মিকতা ভারতীয় দর্শনে অনাস্বাদিতপূর্ব তত নহে৩]। 

অবশ) পাঞ্জাবী ও সিঙ্ধাী সূফী সম্প্রদাঘে বৈষবধম্মের অন্রূপ ঈশ্বরকে পুরুষ 

"নাহল, স৯, পী(€ পয ) নপেকতপন করা হইয়াছে । বৈষব ও সফণ- 

বাদেব অপব সাদ্শ।) হইতেছে যে, উভসেতেই নামকণর্তনের ব্যবস্থা আছে। 

বৈষবণীয়' ভাবাবেশ 'দশা' ও সফীয় ভাবাবেশ 'হাল' নামে আঁভহিত হইয়া থাকে। 

আবু সুলেমান ইরাকীঁ প্রচ্াবত মশরফত্বাদ, ধূন্ নূন প্রচ্গারত পরমাশীর্্বাদ 

[70০৫11100 01 1774721 মনসব প্রচাঁবত 'অনৃল-হক্ এবং তাপসাঁ রাবেয়া 

প্রচারিত 'মধূর ভাব" এসলামিক রহস্যবাদের ভ্রমাঁবকাশের ধারার বিভিন্ন স্তর। 

মহর্ধ মনসরেন এশিয়া, পাঞ্জাব, মূলতান, গুজবাট, কাম্মনর প্রভৃতি 

পাঁরভ্রমণের ফলে ভারতীয় ও অন্যান্য দেশীয় দার্শীনক ভাবধারার সাহত সফণ- 

বাদের সাঁমমলন ঘটে। সূফাবাদ কেবল নৈচ্ঠিক ইসলামধর্ম্মে কোমলতার 
'সম্চার করে নাই, নানাধর্্মমতালঙ্কৃত নব-সংস্কৃত এই ইসলামধর্্ম সমগ্র মানব- 



জাতির আমরের সম হই উাছিল ্ীতবেশী হিসাবে ভারত 
: ইহাকে সানন্দে স্বাগত জানাইয়াছিল। 

সাহৃত্যে ইহার প্রাতফলন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। হি বনিক 

' খাতে পরবন্ত“ কালের বৈষব সহজিয়া সঙ্গীত, পদাবলী, আউল-বাউল-মারফতণী- 

মুর্শিদ্যা গানের একটানা প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে । খ্াীম্টীয় ১০০০-১৫০০ 

অন্দে বশেষতঃ ত্রয়োদশ শতকে ইরাক, আরব, 'মশর, মধ্যএাশয়া, ভারতবর্ষ 
প্রভাতি দেশে কাব্যে, সাঁহতো, দর্শনে সফীবাদের জয়জয়কার উঠিয়াছিল। 

এমন-কি, সূফাবাদের সমর্থনার্ে কোরানের বিবিধ ভাষ্যরচনাও [2772 

0%+7% এবং 0%%551 0%%2%]  হইয়াছিল। 'সেকশুভোদয়া'তে সূফী 

সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান পীরের কথা আছে, 'চৈতন্চারতামৃত-[ মধ্যলীলা 

১৮ অধ্যায় ]-এও চৈতন্য ও সূফাঁপীরের উল্লেখ আছে।. জয়ানন্দের চৈতন্য- 

মঙ্গলে ব্রাহ্মণাঁদগের মধ্যে বিদেশীভাষা ও সাঁহত্যের চচ্চা এবং বিদেশী পাঁর- 

চ্ছদাঁদ পাঁরধানের দম্টাম্ত আছে। কবারদাস ও সূরদাসজার কাব্যে ভারতীয় 
ভীক্তযোগ, তল্ল ও সহজসাধনার সাঁহত ঈরানের রহস্যবাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। উত্তরভারতের গোরক্ষনাথ, মচ্ছিন্দর নাথ, নানক্ প্রভীতি 'সিদ্ধা ও 

সম্তগণ উপানিষদের অদ্বৈতবাদে ভাক্তর যে-রঙ্ লাগাইয়াছিলেন, তাহাও বোধ 

হয় সূফী প্রভাবের ফল। ভারতবর্ষে সফাঁদর্শন, বেদান্ত ও যোগদর্শনের মিলন 

ঘটাইবার প্রচেম্টার অন্যতম প্রমাণ দারাশিকো প্রণীত ফারসাঁভাষায় 'লাখত গ্রল্থ 
'মজম'উল্ বহ্রঈন্" [-সমদদ্রুসঙ্গম ]। 

ফারসণভাষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই মিলন সহজতর হইয়া আসে। 

লাক্ষণায়__ 
“11195 00166 01627 019 035. ড2151019952. 1501505 001) 006 

760) 09100019 (7১09-00810099, 1097109) 010%/8105, 1990 00- 

50300351% 0: 00109010091%, 1.9.,:0176500% ০0] 17017600 11000000060 

1) 09927501055 5012) 5%0 1906000 80765 200. 91009800139, ডা1)101 

9602 1) 10061 46109210016 00 06 00166 00৮61 10 (5৪ ৪:0000- 

[39900 ০01 10819 6100০ 0০৪0০ 20 17019. 10 0005005 

190 21010179711 [৮106 9955%4%5, ০৮. 7928] 1085 10070 006 



ভারতচন্দ্রের কাব ইসলামিক রহস্যরাদ' ইত 

80110 হিলাযাতেও 010 006 (রত হট 00110) 112505 0005 008৩5. 
00098 0010 ৩4 [9০665 1060 13676911 %9151710952, 109009199, 22225- 

07 098৮ (17105) 100 00611 টাছাঞাণ 901110391 2006291. 

(£) 1106 10৮61 195 08217617006 1561 01 006 10015 (281? ০ রর 
059565 ০0% 0000.109109৬50 (0 ৮10০ 158.) 

(%) 1005 19৩৪7 (96109) 15 019 ০011900 (00 19010 2974, 

এ) তি .1:4573608501 2911) 10 00566 0£ 036 01061 100. 

(/%) [106 061060 15 1116 99119, (1)6 106], 1106 100112. 

(69) 1176 0980 1990 04 006 19৮67 (9510959) '1]] ০0076 12:0৫ 

(0 116 03 00185010051)095 1070081) 2. £15709 ০0] 10801) 01 0৮০ ০৮26: 

[02117 . 

(9) 1196 10৮০] (07 006 09109) ৮010 £০ 10 09 562, 20. 
010৬1 10110961 (0: 1021901), 9 218 000) 20017121106, 0 

95০97১6 (110 21929 5109006 01 50270 8 09106 157)0750 ০1 11190 

05 1196 06109%50 (0: 109৮০). 

(94) 1100 10৬০1 (0০9109৮6) 1085 0662 29206 010 00০ 09898 

01 006 70919ড90. (10৮০7) 9ড০ো 91000 1015 (1091) 01100 200 15 2806 590 

58.019650--1)6 (07 5196) 15 179.0061)00 10 0)6 10928 [8 1.৮ 

বৈধবগনাতিকাব্যে সৃফীবাদের অনুরণন অবশ্য বিতর বিষয়-_ 

“বাঙ্গালায়, তথা উত্তরভারতের সব্ব্ত, বৈষব ভাঁক্তবাদে বৌদ্ধ 

মহাযান মতের প্রভাব আবিসংবাদত। চৈতন্যের ধর্মমে উপরন্তু ভাগবতের 

প্রবল প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য। 

বৈষ্বগীতিকাঁবতায় সুফঈভাবের ও সফাভঙ্গীর প্রাতাবম্বন ও 

প্রাতফলন প্রমাণাঁসদ্ধ নয়। অজ্প যে কিছ সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা মানব- 

চিত্তের সাব্বভৌম ভাবরসের এঁক্যজনিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহা 

অপন্রংশ-প্রাকৃত-সংস্কৃত সাহিত্যে একেবারে অজ্ঞাত নয়। ্ 

তাহা সপ্তদশ শতকের শেষার্জের পূর্বে নয় এবং তাও আসিয়াছল 

হন্দীর মাধ্যমে । যেমন, এই সময়ের বৈফব গণীতিকবিতায়- প্রধানতঃ 

রাাকত্মিক পদে--'আশক' (আরবী ইশ্ৃক্) শব্দের ব্যবহার। কিন্তু এই 



র ২৪০, ্ ০৪ ভায়তচন্জু 

্ শক্দ সমসাময়িক হিন্ী বৈফব কাবিতারও অজ্ঞাত ছিল না। 'সাধক-কাব. 
আনন্দ্ধন (মৃত্যু ১৯৩৯) একটি ছোট রূপক কাব্য লিখ্যাছিলের 

'ইস্ক-লতা', রাধাকৃষ্চের প্রেম উপলক্ষ্য কাঁরয়া ৫11” 
ৃ সঙ্গীতে এই রহস্যধাদ সংস্পজ্ট। খাঁর পণদন পরান বা 

 প্রতানী বৈষবণঁ মশরাবাঈ রাঁচিত ভজন-সঙ্গতগৃলিতে, ষোড়শ শতকের মি 

তানসেনের গানগুীলতে সূফীবাদ সুলভ। চৈতন্যোস্তর বৈষবসাহিত্যে 

স্দপণ্ডিত, 'বাবধ ভাষা,ও সাহত্যে আভজ্ঞ রায়গ্ণাকরের রূচনাবলীতে 

এসলামিক রহস্যবাদের ছায়া দেখা যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! বৈষবকাব্য- 

রসাঁলক্ত তথা সৃফীভাব শীশ্রত-বিদ্যাসুন্দরের গানগল যেন এক একটি সক্ষত 

মঁড়--মন্স্পশর্শ এবং সুখভীর অনুভূতি-লভ্য। তদ্যতণশত এই ছায়াপাতের 

অপর একি কারণ হইতেছে যে. রায়গ্ণাকরের জন্মের বহুদিন পর্ত্ব হইতেই 
ভূরসুটে একটি মুসলমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল যাহা উত্তরকালে 

নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্রকে প্রভাবিত কারয়াছিল ৬] প্রত্যক্ষতঃ এসলামিক 
রহস্যবাদ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দূম্ট না হইলেও, দির এছ হি উট 

অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। 

এই একই ধারায় পরবত্তর্ঁ কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও সূফাঁবাদের ছায়া 
দেখা যায়__ 

“ভারতীয় সাধনায় জীবনদেবতাকে, আপন অভম্টকে, প্রিয়ারপে 

পারচিন্তনের কোন সাধনা নাই। তন্নে নায়িকাসাধনের পদ্ধাতি আছে, 

কিন্তু এই নায়িকা দেবী নহেন, দেবীর অনুচরী। স্ফী ধর্মে ভগবানকে 

'প্রয়তমা রূপে ভাবনার কথাই প্রধান। হয়তো কবি কৈশোরেই এই সাধন- 

পথের পারচয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনে বৈফবসাধনার ও সা 

সাধনার সমন্বয় ঘটিয়াছিল ৭11” 

এই সাধন-সমন্বয় ভারতচন্দ্রের রচনাতেও দেখা যায়। এইসলে উদ্ধৃত 

বিবিধ কবির কাব্যাংশ হইতে ভাবধারার এক্য ও সমঞ্জস্য সহজেই বুঝা যাইবে। 

টির হার বানানোর বাজার নাতাগাতা নিরসন | 

মন চঙ্গ-ই-তু অমূ, বৰ হর্ রগ্ঁই-মন্, 

তু জখমা জ.নী, মন্ তত্তননমৃা ৮]। . -জলালুদ্দীন রম 
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কালী কোকলা ত্ ত্ কিত গৃণ কালণ। 

অপনে প্রীতমকে হো বিরহৈ জালী ৯1] :  -ফরাদৃদ্দীন-গাজ-শকর 

আজ সূহাগ কণ.রাত পিয়ার £, ক্যা সোবই মিলনে কী বারণ 
আএএ প্রানন ৰজাবত বাজন £ ৰনরী ঢাঁপ রহাঁ মহ লাজনঃ .. 
খোল ঘুংঘট, মহ দেখৈগা সাজন। টা 
নৈন সোহই অ+্সুবা, হাথ জনগন-কী মালা, ক্যা মাঙ্গনে কো আশ: 

অঙ্গনা উজালা ।..:: 

কহত কবণর-চণত দরসন লশজৈ। অব মন মানে, সোঈ সোঈ কীজৈ [১০11 " 
৮ 

5 ্ ণ্ ঃ 

১ 

সাঁঈ, ত্ ন আবই আজ, আধী রাত, মাঝ মাঝ সিংহন জগাবই সিংহ 

কানন পুকার! 

চন্দন ঘসত ঘসত ঘস গএ নখ মেরে, বাসনা ন পরত মাগ-কো নিহার॥ | 
ধিক জনম মেরে, জগমে* জীবন মেরে বিমুখ লগাবই নাথ পকাঁর ৰেণু, 

ৰার ৰার। 
হেশ জন দীন আতি, নয়নহ বার ৰহই, তানসেন অন্তর বাণী ধরুপদ 

পুকার?১১]॥ -মিজা তানসেন : 

পল্থ চিনাল নারে আরে মোনা। ভবের জনম বেথা গেল আর ত 

আসব না॥ 

সাধুর সনে পন্থ লইয়া পল্থের কর দিশা । হারাইলে পণ্যের পন্থ পাইবার 
নাহ আশা [১২]॥ --ফকাীর ভেলা শাহ 

শুন শুন সুনাগর রায়। আপনার মণি মন বেচিনু তোমায় ॥ 

নহে বড় দায়। 
_ভারতচন্দ্র [ “সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা] . 

ওহে পরাণব*ধ্ যাই গীত গায়ো না। িল নাহি সহে তালে বেতাল 

বাজায়ো না. 
৯৬. রর 



২৪২ রার্দশারুর ভারতান্ 

মের লতার তত, আলাপে মাতিল দন মাতে 

নাচায়ো না। 

* _-ভারতচন্দ্র | "সুন্দরের স্বদেশ-গমন-প্রাথথনা? | 

ওহে অস্তরতম, মিটেছে কি তব সকল 'তিয়াস আস অন্তরে মম। 

. দুঃখসূখের লক্ষধারায়, পান্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায় 

, নিঠুর পাঁড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দাঁলত দ্রাক্ষাসম।  --রবীন্দ্রনাথ [চিন্তা] 

নাই বা বুঝিলে তুম মোরে। 

চিরকাল চোখে চোখে, নূতন নৃতনালোকে পাঠ করো রান্রাদন ধরে। 

বুঝা যায় আধ প্রেম, আধখানা মন 

* সমস্ত কে বুঝেছে কখন। - রবীন্দ্রনাথ ['সোনার তরণ' ('দুব্বোধ')] 

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে। 

উঁঠিবে বাঁজ তল্নীরাঁজ মোহন অঙ্গুলে॥ 

উঠিবে হিয়া গুঞ্জারয়া তব শ্রবণ মূলে॥ -রবীন্দ্রনাথ 1 'গীতিমালা' ] 

১ রমা চৌধুরী-বেদান্ত ও সূফী দর্শন। [প্সফণ'ং৩সফা (পাঁবব্রতা )£ সফ 
€প্রথম শ্রেণী )ঃ সূফ্ফা (কাচ্ঠাসনস)হ জূফ্ (পশমবদ্্র )8 তসর্বফ (ঈশ্বর 
আঁভজ্ঞতা )1। 

২ সংস্কৃত “সত্য, - ঈরানীয় 'অর্ত' সূফীবাদের 'অল- হক? ও 
৩ তুলনীয়ঃ “তদ্ বা অস্য এতদ আতচ্ছন্দা অপহত-পাপ্মা অভয়ং রূপম্। 

তদ্ যথা প্রিয়য়া প্রিয়া সম্পারচ্বক্তো ন বাহ্যং কিণন বেদ, ন অন্তরমূ এব অয়ং পুরু্ষঃ 
প্রাজ্েন আত্মনা সম্পারিচ্বক্তো ন বাহ্যং ফিণ্চন বেদ, ন অন্তরমূ। তদ্ বা অস্য এতদ 
আপ্তকামম্ আত্মকামম্ অকামং রূপং শোকাস্তরম? [- বৃহদারণ্যকোপনিষং। ৪-৩-২১ ]। 

৪8 ১0010 1208 0026060166--15192050 01550035100: [ঝা 200 10415. 

[17000-1:590002- (00৮, 2946. ০1. ]. ৩. 2)]. 

& সূকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস [২য় সং। ৯ম খণ্ড। পর যথাক্রমে 
২৮৩, ২৮৪, ২৮৭ ]1 

৬ গ্ভারতচন্দ্রের ভাষা দুষ্টফ্য। 
৭ হরেক মুখোপাধ্যায়-_রবীন্দ্রনাথের কবিতা 1 শারদীয়া আনন্দবাজার পন্রিকা। 

১৩৫৭ সাল। পৃহ ১২৭]। 
৮১১১, 1 00566110715150010 81590020 : জাতে 20010019 [10৫0- 

0808 (0০৮. 1946. ৬০1. 1. ০. 2)]1. 18150960252, 1509 [917 0.0. ০%" 

00002060075/007 ড০010775] হইতে গৃহসত। 

৯২ সুকুমার সেন-_বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পঃ ৯৯০ 
হইতে গৃহীত। 



॥১৫1ভারতচন্দরের কাব্যে পৌরাণিক পটভুঁমিকা 
বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে দেব-দেবা কল্পনা ও নানা 

পৌরাণিক কাহিনী বরচালত। বর্তমান হিন্দুসভ্যতার মূল অন্সন্ধান কারলে 
দেখী যায় যে, রহ এ নার সা সরে যা রত হে 

ভিপি এপস 

১১ সটীপ্দন পুশ লস 
ইইয়াছেন।, যেমন, আর্েতরাদগের 'রক্তদেবতা” [7২০৫ 000] আধ্বাদগের 
রদ্রেদেবতা ' এবং সম্ভবতঃ 'শেম্ব? [9677১4] আর্য্যাদগ্গের শঙ্কু কিংবা, 

বকর রী রি হিলি সি 

রাশিক রুদ্্রাশব অথবা মহাদেব হইয়াছেন। হিন্দু পরাণোক্ত অনেক বিষয়ই 
জল পপ জাল পাও চর উর রগ পরাএএনলাং (আপ দা উর 88৮4 

হল এশিয়া-ব্যাপী। অণ্ড হইতে বিশ্ব সৃন্টির [ব্রহ্গাণ্ড] কল্পনা সমগ্র 

উত্তর এশিয়া এবং ভারতের প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির মধ্যেও পাওয়া যায় ১]। 

416 599009 (08 08670 619 (০1081096981) (99006712) 23 61] 

89 ১6701010) 2130 ৬650) 4১519000, 200 [09910179150 4১68621) 

31070101510) (0০ 01065 90810100০01 1100191) /1/০0-1018.510121) 001- 

(016, 110656 ড/65100) 6100167005 11181) 10956 1600 016-419, 

18510060660 21709.0% [10561) 11) 171010-10725101917, 1060016 06 

8007 01 016 45817510710 10019.) 07 091 15 6008119 110610, 

[00696 61617061715 101817008৮0 060) 90501060 0% 000 41209 11010 

(01617. 0%/]) 00]10016 9৯ 9, 76501 01 1006]7 0017120% 100 99161] 

0901০১ 10। 1016 00019৫01111 [01018001000 10019. 0010 (01 

011101056 1)0770 1011585120 1501009, ১০106 081, 85 01৪ 0 
৪ £7581 11011167-0,000639 200 7010102101% ০01 50006 01 006 6010 

061065, 270 50110 010 07079 (1106 11080 0 016 49108), ৪3 ০1] 

85 90176 881001)0177108] 1080%%18059, 2100 ৪. 10৬ 01018065 8100 19993 

01 11216718] 0011076, 96010) 11005 10 109৮০ 10660 11711000060 1010 

10019, 8 2. 561 2.1 [0010100. [২]. 

প্রাচীন সাহিত্যে শবঠাকুরের উল্লেখ সপ্রচুর। সেরকবর সত, 
মুত বা 

লৌকিক 'শিবচাকুরের সংমিশ্রণ বহুদিন হইতেই চাঁলয়া আসিতে . হিন্দ, 
০০ 

বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও বাঙ্গালার জালা 



ডি :গশাকর ভারত: :: 1... 
জেশের কাবো এক বসির কর আর উত হইয়াছে রীতা হল 
বের যে-পুজা উত্তরবঙ্গের কৌচ-সমাজে প্রচালিত, সম্ভবতঃ : তাহা হইতেই কাব্যে 
চন বাড়ী'র ইঙ্গিত আয়া থাকিবে [ [ধনজ অঙ্গ যাঁদ মোর অঙ্গে 
'মিলাইবা। কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥']। ভিক্ষুক শিব; কৃষক শির, 
মাদকদুব্যাবলাসী শিবের কল্পনা একান্ত স্থানবিশেষের বৌশল্ট্য। অনেকে অবশ্য 
ধনে করেন, শিবের এই বাঁভম্ন ম্যার্ত-কম্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয় নাই। 

ধিভু ইহা ঠিক নহে। 

“এই সকল স্বতন্ত্র উপকরণের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বাঙ্গালা শৈব- 

সাহিত্য একটি সুসমঞ্জস সাহিত্য বস্তুতে পাঁরণতি 'লাভ কাঁরতে পারে 

নাই। এমন ক, ভারতচন্দ্র রাচত অন্নদামঙ্গলের প্রথম খন্ডেও এইজন্য 

চার স্ষ্টির সম্পূর্ণতা দোখতে পাওয়া যায় না! ৩11" 

বঝুমাহত্মাসডক পুরাণের আখ্যানই অন্কার্তিত হইয়াছে! ইহার মধ্যে 

ভন আদশেভুত দেবচারিগলর মধ্যে ক্য সন্ধান কাঁরয়া সব্বাধম্ম- 

সমন্বয়ের চেষ্টার কল্যাণাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা-যায়ু ৪11” 

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, প্রথম উদ্ধৃতি "দ্বিতীয়টি দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। 

শৈবধম্মের এীতহাসক বিবর্তনটি বড় চমংকার। আর্ধয এবং 

আধেযতর সংস্কাঁতর মিলনের ফলে ৫] আজ. বের যে-রুপটি  পাইতোছি,। 
সওজ ও ডর উর 

| 

সাপ পার 

মেবের তিনি প্রীতর্পণ। সরবত শিক কক বা 
দেবতা এবং মঙ্গলকাব্যে_শিবকে কুষক' রাম্মনে হইয়া থ্যাকিরে। খাগ্বেদে_ 
শিবের সহচর হিসাবে কেশী' এবং মান" প্রমত্ত ]-গণকে আনা হইয়াছে।_ 

অথব্ববেদে শিবকে ভূত-প্রেত সঙ্গ করা হইয়াছে যজহব্বেদে ত্যম্বকহোম' 

মামক অন্ষ্ঠান বিশেষে শব 'কীত্তবাস, মষক-বাহন এবং ভগ্রী নামে প্রোক্ত 
আঁম্বকার সহচর। সম্ভবতঃ শিবের 'হিমালয়ে স্থিতি ও কিরাতাঁদগের সাঁহত 

বসবাস ইহা হইতে আসিয়া থাঁকবে। এই জন্যই শিবের নাম গার, শারশ . 

এবং গিরিচর&* আয এবং আধে্যতর কৃষ্টির সংমিশ্রণের ফলে বৌদিক [শব 



রি রঃ 

নিরসন তল াশ্রর পল সদ 
তির 

উপত্যকার অবৌদক পুদেবতা ও সদেবতার সাহত বেদের বশির ও. 

শিবমূর্ত আঙ্কিত, আছে। এই নারীমার্তর নাম ন_এই নাম পসক্- 

উপত্যকার দেবীবিশেষের। এই মিশ্রণই পরবত্তর্ঁ কালের শৈব-শাক্ত ধথ্মের 
মূল। 

+1২0018, 190 0211 00106 10106 19000 01550019160 00 ৪ 

1680191 59010 79106116010 200 106 99.001$081 [1002118, 2100. 35 

£750179] 89510011900) 0 1016110, 0616065 90. 00115 0100901% ০ঞ 

1160. 013 01550901900] [00010611310 16 ৪5 0015 ৬1 90 010 

[18.00 [১0591016 106 1816 06610190760 01 92৮19108505 ০01 %06 
198.01775 070605 ০1 [10012 17161151017. ড/10) 076 06৮61010706 0 
ড6010 9890119019] 11191, 25 9661) 120 1116 13181000879, 11001900156, 

10051 0 0১ 010 ৬০৫1০ (5005 06£617072160 1760 [0016 01: 1895 ০010৮ 

1955 61071016165 10 006 0601 2100 ০211 01 06 [01656 210790 100,009 
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5699.0)1/ 11562 10 11200105006 আআ) 00০ 20010999010) 009 0200109) 

0 105 01501006510 90010010105 010 55900192007 ছাঠা। 1৮6 
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50076 ৯৪৮ 106 1020. 00175 10 1১6 85500121০00 ৬1018 09 7019.001069 04 

18050 735%5 2100 14%715. ৬৪121, 00017061016, 90106 ০01 006 2৫- 

৮818060 (11101075 2170005 070 ৮০010 4192109, 16981151076 006 10011 

0 010, 131511008101059002018] 5৮5607 95 2. [92105 0 9010091 

20৮23000791), 91000৮6 10 ঠা ৪ 00661 10198791006 6080) 8150 

0005 518760 2, 16৮01001002 17705010861 12) 009 ৬0110. 01 15018 
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যোন-দেবতার কল্পনা দক্ষিণপূর্্ব এশিয়ার মাতৃ-উপাসক কোন জাতি- 

বিশেষের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া পরে আস্ট্রক জাতির দ্বারা অন্য সণ্টারত হয়। 

জাপানে যোনি 1 -'কামী' দেবী] পূজার বাধ আছে ; উত্তর ইন্দোচটনেও 

অস্ট্রিক ধম্্ম ও সংস্কৃতির নিদর্শন সৃলভা ৭11 হিন্দুধর্মেও লিঙ্গ এবং যোনি 

দেবতা আপন আপন স্থান আঁধকার করিয়াছে। দেবীর যোনিরূপের হীতহাস 

বিচিন্র-_“মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়। রামানন্দ ভৈরব কামাখ্মা দেবী 

তায়॥” কালিকাপুরাণে ও যোগিনীতন্মে ইহার 'বাভন্ন রূপ ব্যাখ্যা পাওয়া 

যায়। কালিকাপুরাণ-মতে দেবীর মহামুদ্রা কামরূপে একাঁট পব্বতের উপর 

পাঁতত হয়। সেই পব্বতরুপী শিবের সাহত যোনিরূপিনী দেবী রাঁতসুখ- 

ভোগ করিয়াছিলেন; তাই দেবীর নাম কামা, কামদা বা কামাক্ষা। দেবীর 

মন্দিরেও কোন প্রাতমা নাই, আছে যোঁন-আঁঙ্কত নির্ঝরাঁসক্ত একটি সুবৃহৎ 

প্রস্তরখণ্ড। যোগনীতন্তের মতে যোনি সাষ্টর প্রতীক। পুরাকালে বঙ্গা 

সৃম্টিকর্তৃত্বে অহঙ্কৃত হইলে, দেবী কাঁলকা 'কেশন' নামক দৈত্যের সৃ্টি 

করেন। দৈত্যের ভয়ে ব্রহ্মা দেবার স্তব কাঁরলে তুম্টা দেবী দৈত্য বধ করেন 

এবং সৃজনের পূর্ৰে সৃষ্টির প্রতিক যোনির ধ্যান ও আরাধনা কারবার আদেশ 

দেন। দেবী এই যোনি কামাখ্যায় পরে স্থাপন করেন। কালিকাপুরাণে দেবীর 

'ন্রিবিধ রূপ দেখা যায়--কামাবস্থায় তানি পীতমালিনী শ্বেতশবোপাঁর রক্তশত- 

দলে আসানা, পর অবস্থায় শ্বেতশবের উপর খর্পরহস্তা এবং তৃতীয় অবস্থায় 

কামদার্পে সিংহবাহিনী। যোগনীতন্মে এইরূপ কিছ নাই। যাহাই হউক, 
এই যোনিনদেবতা পাঁরকল্পনার মধ্যে দুইটি বন্ধু লক্ষণীয়--একাঁট, কোন মাতৃ- 

উপাসক জাতির পূর্্বপুরুষ-উপাসনা [41509507 ড/০970] এবং অপরাট 

দেবতার প্রণীত্যর্থে কামোৎসব, ইহাও বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত! ৮]। 



লজ সাজ ). 
সদবাক্তকর্ণামৃতে একর কয়েকাট প্লোক পাওয়া যায়। পশ্চিমভারতের: 
এলোরা গৃুহাভাস্ক্যধে, | আন্মমানিক খনইম্টীয় ৮ম শতাব্দী] যে-শ্বিকালশর, 
মৃর্ত আঁঙ্কত আছে, সম্ভবতঃ উহাই কালীর প্রাচীনতম তন্তুসারো.২ ভদ্রকালীর . 
ধ্যান] ৯1-অনুগ রুপায়ণ। পত্রাণানদসারী সমস্ত দেবদেবাই শিবের সাঁহত_ 
সংঘুক্ত। এই সমস্ত দেবদেবণ শিবেরই শীক্তর "ভিন্ন 'ভিন্ন প্রকাশ যাঁদচ তাহা- 
দগের 'বাশষ্ট আস্তত্ব ও মধ্যাদা ছিল। চামুণ্ডা চণ্ডী, মন্ডো, চণ্ডী, নূমুন্ডমালিনশ। ১০) 

পপ পরত পা পটে জারা 

৪৯ ক রে ]-এ এবং  মধ্যভারতে রাঁচত জয়্রথ-যামল' পা 

ঈশানকালণী, রক্ষাকালণ প্রভৃতি কালীর রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। শাক্ুর 
রাপাপ০ পপির 

মাহষমদ্দিনীরিপ_ 'মৎসাপুরাণ'-এ আছে১১]। 'রুদ্রযামল' গ্রন্থের মতে, 
সদাশিব-রূপ, শিবের ছয় [₹বরন্গা-বিফু-রুদ্র-ঈশ্বর-সদাশিব-পরাশব]. রূপের 

অন্যতম।  সদাঁশব রুপকল্পনা আদৌ উত্তরভারতীয় আগমান্ত শৈবধম্মের 

সূম্ট হইলেও উহার দক্ষিণভারতায় রূপ কালক্রমে দাক্ষিণদেশাগত রাজকুল ও | 

সৈন্যসামস্তদিগের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতীয় শৈব ও 

শাক্তধন্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৌম সমাজের মাতৃকাতন্দ্বের দেবীরা শাক্ত- 

রাপণা 'বাঁভন্ন দেবার সাঁহত মিশিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে বাভন্ন ধর্মের 
পপ পা ক আর পা উড পবা 

সমন্বয় হইয়াছল। বৈষবের কৃ, শৈবের শব, সাংখ্যের পুরুষ, বন্ুযানণর 

বোধ, সহযানীর করা, কালচতযানীর, এক-আন্বিতীক়- 
৫ 08৫৭ নিরিখ উট জা অজ শদল 

(495০116]-এর বিভিন্ন প্রকাশ ; তেমাঁন অপরাঁদকে বৈষবের রাধা, শাক্তের 
বিবার পা ০ উপ ০ পি পা সি শাল শা লি জপ পা 

শাক্ত।১২৭, সাংখোর প্রকৃতি! ১৩), বনানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শত 
এবং কালচার প্রজ্ঞা। তুকাঁবিজয়ের অত্যজ্পকাল পরেই শাক্তধম্মের দকে 

টি 
০ 

বাঙ্গালনূর রানু আকর্ষণ দেখা য়াছিল।.. বাঙ্গালীর কাঁলকাপরাণ 

রচনা ইহারই জমর্থন করে এবং শাক্তময়ণ কালশী এইরপে. বিভিন্ন মণর্ততে 
সপাং পা কন 

কি সপ পাও 

বাঙ্গালাঁর হুদয়বেদণতে প্রাতষ্ঠিত হন। এই কাল*ই বাঙ্গালণর চন্ডণ। মধ্য-. 



বিকাশের ফলে ? ফলে স্প্ল্র ও পু পারিবারিক কল্যাজাদাতারপ : রর রে 

হছাপিত হইয়াছে। মধ্যহুগ্গের কাব্যে তাই দেখিতে পাই, শিব গোরণকে বিবাহ 
চিকলুনজপৃলঃ সংসার জমাইয়া ব্সিয়াছেন এবং সেই সংসার একান্তভাবে ৷ আমাদেরই 
গংসারের মত সুখে-দ?ঃখে,.আনন্দে-কলহে সচাত্রত। ১৪]। 

পণ্ঠলক্ষণাত্মক ১৫] পৌরাণিক আঁভজাত্য প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে 

রাহয়াছে। মঙ্গলকাব্যরচনায় স্বপ্নাদেশ ইহারই সমর্থন করে। ভারতচল্্রের 
অননদামঙ্গল মঙগলকাব্য সাহিত্ের অন্যতম গৌরব-্। : ভারতুচন্দুও তাঁহার, 

'কাবযকে কে পৌরাণিক, পটভূমিকায় ৯৬] সংস্থাপিত_ কারয়াছে; নিযারেল ভারতচন্দ্ে 

কার্যে অন্নদা বা অল্পপূ্ণ দেবীর মাহাত্য কীর্তি হইয়াছে। উপানিষদে 

'অন্ন-এর[ ১৭] উল্লেখ আছে। রা রাযি তাহা হইতেই জীবজগৎ 

সৃন্ট হইয়াছে--'অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো বৈ তদ্রেতঃ তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ 

প্রজায়ন্তে। সমগ্র অন্নদামঙ্গলে ও চন্ডীনাটকে বহু পৌরাণক হীঙ্গত আছে। 

ধববিধ স্তো্র.ও পুরাণ হইতে অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু আহত হইয়াছে। 

চম্ডীনাটকের বিষয়বস্তু 'মাকন্ডেয় পুরাণ' | ৮২-৮৩ অধ্যায়] হইতে 

গৃহীত হইয়াছে। উক্ত পুরাণে বার্ণত আছে যে, মহাবীর্্য মাহষাসূর আঁত 

কোপে ক্ষুরাঘাতে পাঁথবীকে দীর্ণ কাঁরয়া শূঙ্গঘুগল দ্বারা স্৮উচ্চ গারসমূহ 

গনক্ষেপ কাঁরতে লাগিল। তাহার বেগধুক্ত ভ্রমণে পাথবী বিশীর্ণা হইলেন, 

লাঙ্গুলসন্তভাঁড়ত সমূদ্র পৃথিবীকে প্লাবত করিল। ভারতচন্দ্রের চণ্ডীনাটকেও 
ফেবয়াহঞ আগমন 'খুরোখধবনিকৃতজগতাকর্ণপূরাবরোধঃ' হইয়াছে যাঁদচ 

িষয়বস্তুতে কিছু আঁভনবত্ব আসিয়াছে। 

'ত্যপণরের কথা" যুগলের আধিষ্ঠার্ণী দেবতা সত্যপীর। নারায়ণ 
দৈবতার উল্লেখ বেদে [ খগ্বেদ পুরুষসূক্ত (পুরুষ-নারায়ণ )7, র্লান্মণাদ গ্রল্থে 

[শতপথ ব্রাহ্মণ (১২1৩৪।১; ১৩।৬।১1১; ২।১২), কাত্যাযন-শ্রোত 

অন্ধ (২৪1৭।৩৬)], 'বাবিধ সধাহতায় [কৃষঘজনব্বেদের মৈরেয়াণী, সংাহতা' 

(২1৯৯), তৌত্তরীয় সংহিতা (১১1৫১), মনুসধাহতা (১1১০)) 
০৩ পৃরাপাঁদতে [বিষুপ্রাণ (8), ভাগবতপ্রাণ (২1১০), রক্ষবৈবর্তপঃরাণ 



(১০৯), ভাগবত (১০।১৪1১৪)] পাওয়া বায়। ন্মরারণ 'সরী, বান 
নহে-_এই অর্থে সত্যনারারণ নামকরণ হয়া থাঁকতে পারে। নারায়ণ পূজা 
সুপ্রাচীন | ইন্ডিয়ান এ্যাশ্টিকোয়ার। ১৯১৮ খুীঃ, পৃঃ ৮৪ (নানাঘাট লিপি, 
ঘোশ্নশ্ড শিলালাপ, খুীঃ পুঃ ১, ই শতক)]। হারদ্বারকেদারনাথের পথে: 
বদরা নারায়ণের লক্ষী নারায়ণের অপেক্ষা প্রাচশীনতর সহমবর্ষের পুরাতন "লতা 

নারায়ণ' ম্ার্ত বিদ্যমান রাহিয়াছে। জনশ্রুতি, প্রাক-মূসলমান যুগে নারায়থ 
দেব নামক ঘরওয়ালের জনৈক 'রাউল' (-পূজারণ) কর্তৃক সত্যনারায়ণ দেবের. 

পূজা প্রচারত হইয়াছিল। মুসলমান যুগে সত্যনারায়ণের সাহত পণরের' 
আনিবায কারণে সংমশ্রণ ঘটাতে দেবপূজাতে 'সার্ণমোকামাদি মুসলমানী 

উপচার স্থান পাইল এবং এই বর্ণসঙ্কর দেবতার জন্য অর্্বাচীন ব্লতকথাজাতীয় 
সাহত্যও যথারীতি বিরচিত হইল। কিন্তু আসলে সত্যপণর সত্যনারায়ণ নহেন, 
পৃথক দেবতা [দ্রষ্টব্যঃ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পাঁদত- শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ 

দেবের ব্রতকথা (কলিকাতা ।১৩৩৫ সাল। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 

ভূঁমিকা। পৃঃ ॥০-1%০)11 পাঁরমাহাত্ম্য কাব্যের কাব ভারতচন্দ্রের বিষয় 
নিনারিন রিও দিন | পৃঃ ১৬৪-৭২]। 

॥ অনর্দমঙ্গল_ শ্রথম খণ্ড | অন্নদামাহাত্ম্য কাব্য | ॥ 

অন্নদামঙ্গলের সূচনাতে বিবিধ দেবদেবীর. বন্দনারচনায়_রায়গুণ্কর 

ভারতনন্দ প্রচলিত ভোতাবলীর। ৯৪1 অনুসরণ ব ণ কায়াছেন। কিছু নিদর্শন 

এইস্থলে উদ্ধৃত হইল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্যোত্তর যুগে মঙ্গলকাব্যের 

মঙ্গলাচরণে অন্যান্য দেবদেবী ব দেবী বন্দনার [সহিত (টৈতনাদেবও কাব্যসাহিত্যে বার্ণিত 

হইয়াছেন কিন্তু নদীয়া শাক্ত রাজসভার সভাসঙ্গীত, অন্নদামঙ্গলে নদীয়া- 
বিনোদের কোন উল্লেখ ভারত্চন্দ্র করেন নাই! ১৯:। 

গণেশবন্দনা £_গণেশের রূপপ্রশীস্ততে সব্ব্ত বলা হইয়াছে, খর্্বং 

স্থুলতনং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সমন্দরম"। তন ব্রন্মস্বর-প--বেদ' বলে 
তুম রক্ষ, তুমি জপ কোন ব্হ্ষ, তুমি সে জানহ মর্ম তার'২০। কক্ত 
আদতে গণেশ ছিলেন কম্মীসা্ধর দেবতা নহে, কম্ম'পণ্ডের দেবতা। অনেক, 
প্রাচীন প্রস্তরের ম্যার্ভতে গণেশের মুর্ত ভীষণভাবে অঠ্কিত হইয়াছে [২১3 



নিন টঁররগগাকর ভারত 

'ভারতচন্দ্র “বিঘ;রাজ্জ' চি পাচা বিশেষণের দ্বারা সবতঃ 
টি জল ৫ জাপানি এপি আজ পপ পাপ 

ইহারই রই ইঙ্গিত: কারয়াছেন। -শ্্ীগণেশ প্ুরাণ'-এ উপাসনাখন্ডে এইরূপ বার্ণতঁ 

আছে-_. 
'তশ্চাবিরাসীজ্জগৎ সব্বমেতৎ তথাব্জাসনো বিশ্বগো বিশ্বগোষ্তা । 

তথেন্দ্রাদয়ো দেবসঞ্ঘা মনৃষ্যাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ যতো 

বাহুভান্ ভবো ভূঙ্জলণ যতঃ সাগরাশ্চন্দ্রমা ব্যোম বায়ুঃ। যতঃ ম্থাবরা 

জঙ্গমা বৃক্ষসঙ্ঘাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ]॥ যতো বেদবাচোহাতর- 

কুণ্ঠা মনোভিঃ সদা নোতি নেতাতি যত্তা গৃণান্ত। পরব্রহ্ধরপং চিদানন্দ- 

ভূতং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥” ৃ 

_গণেশাম্টক স্তোত্র [শ্লোক ২, ৩, ৮] 

শিববন্দনা £_বহ:প্রচলিত [শবস্তোত্রের সমাবেশে রচিত। এইগলির 

মধ্যে শবপপ্টাক্ষর _স্তোত, বেদসার শিব স্তো, শব নামাবল্যন্টক' "শবান্টক' 
্ভীতর নাম করা যাইতে ত পারে। ভারতচন্দের 'জয় শবেশ শঙ্কর বৃষধবজেশ্বর 

০১০৯০ কাজ অপ কপ ০৯৪ সপ 

দগম্বরায় তস্মৈ নকারায় নমঃ বায় ॥” 

-শিবপণ্চাক্ষর স্তোত্ [শ্লোক ১] 

“মহেশং সুরেশং সুরারাতনাশং বিভূং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্। 
বিরুপাক্ষামন্দর্কবাহ-ঘ্িনেত্রং সদানন্দমীড়ে প্রভৃং পণ্চবক্তুম্ 0" 

-বেদসার শিবস্তোন্ন [শ্লোক ২7 

সঘবিন্দনা সূর্যের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, এক সনাতন, 
০ ০০ পা জপ জট আপি পি জগ 

বর্ম দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা কাঁরলে, তাঁহার যে-তেজ আবিভূতি হইল ত ইল তাহাই _ 
সূর্য-যোহসাবাত্মা জ্ঞান শক্তাবেক এব সনাতনঃ। স দ্বিতীয়ং যদা চৈচ্ছৎ তদা 

তেজঃ সমমখিতম তৎ সূর্য ইতি'। সূযমিন্ডলই সূর্যের 'একচক্র রথ'। দ্বাদশ- 

মাসে সূ্যা দ্বধাদশ-আঁদত্য- -বিবস্বান্, অযমা, পুষা, ত্বস্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, 

বিধাতা বা সোম, বরুণ, মিত্র, শর ও উরক্রম ]-রূপ পাঁরগ্রহ করে। মার্কন্ডেয় 

পুরাণে সূযেরি বিবাহ ও পূত্রকন্যার পারচয় পাওয়া যায়। সরি দুই প্র" 

[ “সংজ্ঞা ছায়া নারা ধন্যা' ]। সংজ্ঞার গর্ভে মন, যম ও যমুনা জন্মে! সযাতেজ, 

“নগরেনহারায ন্িলোচনায় ভ য় ভস্মাঙ্গরাগ্থায় মহেশ্বরায়। নিত্যায় শদদ্ধায় 



ভরত্োর কাব পৌরাপিক পাকা. ২৪৯ 
হয কারতে না পায় সপ ছালাকে আতর করিয়া সংজা 'পলুল যান। ৃ 

শনি এই ছারার পুর ছায়ার পূন্ন। ভারতচন্দ্রে রর সিনা সালের ও সবের 

অনুসরণ ্ পঙ্টু | 
রি, “রস্ঞান্বৃজাসনমশেষগণৈকাস্ধং ভানুং সমস্তজগতামাঁধপং ভজামি। 

পদ্মদ্বয়াভয়বরান দধতঃ করাব্জৈর্মাণক্যমৌলিমরুণাঙ্গর্চিং ন্রিনেতরম॥” 
* | -সযধ্যিন 

“আঁদদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর। 'দবাকর নমন্তুভ্যং প্রতাকর 

নমোহস্তু তে॥ ব্রৈগৃণাণ্ মহাসরং ব্রহ্মাবিষুমহেশ্বরং। মহাপাপহরং দেবং 

তং পূর্যং প্রণমাম্যহম॥ তং সূযাঁং জগৎকর্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনম্। 

মহাপাপহরং দেবং তং সর্য্ং প্রণমাম্যহম্ ॥"-শিবপ্রোক্ত সূর্য্যান্টক 

[শ্লোক ১, ৪, ৭] 

বিষুবন্দনা £-বফ্ণবন্দনায়. বিষ্ণুর বধ না কাঁকাদি করা হইয়াছে। 
চি গা এ তহটরদ জা ৩০০ বাজ হাটার 

শঙকরবিরচিত 'অচ্যুতাষ্টক'-এর 'নম্নোদ্ধত শ্লোক-(১-২)-ছ্বয় লক্ষণণয়_ 

“অচ্ুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্ রামকৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্কো। বাসদের 

ভগবন্ননির্দ্ধ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষমৃ। বশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ 

নন্দনন্দন নাঁসংহ্ নরেন্দ্র। মাাক্তদায়ক মুকুন্দ মুরারে শ্রীপতে শময় দুঃখ- 

মশেষম্॥” 

কোৌধিকীবন্দনা £__দৈতাপ্রপশীড়ত দেবগণ কর্তৃক. স্তুত মহাদেবী'র অঙ্গ 
রজত জিত পি হিসি বউ বদ রতন 

হইতে যে-মার্ত আবিভূতি. হন... তিনিই কোকী। [তিনিই ভারতচুন্দ্ের 
পপ এপ 

প্রার্থনায় 'কোঁষিকি কালিকে, চণ্ডিকে অন্বিকো বালয়া সম্বোধতা। ['যোগনিদ্রা 

মহামায়া যা মূল-প্রকাতিঃ মৃতা। যস্যা প্রাণস্বর্পেয়ং দেবী সা কৌঁষিকী 

স্মতা॥ ]। 

লক্ষনীবন্দনা £_পুরাণে লক্ষমী! ২২. হইতেই রহ্মার উৎপাত্ত বলা, 
পপি স্পা জারা তাত এ কক রদ এ 

হইয়াছে। এই লক্ষী শবসুর ঘরণ,। ুদ্মার জননশ"। ক্ষীর সবব্তবস্থাতর 
তার সাবার পবপাচিওত ০০৮ শাল ৬০ রা ভা জা ০ 

কথাও  ব্মবৈবর্ত প্রাণে বলা আছে। বদলি 

'ঙ্ষাশঙ্করাপেক্ষয়াপ্যাদো বিফুরুপেণৈব মহানাবিভববাঁতি।” 

স্াবজ্ঞানা ভন 



ই রায়গশোকর ভারতচন্দু 

“বস চ. নিচ “ 'রাজপু। আহে. চ গুহ 

৷ পক্ষরশ্চ মন্তানাং: গৃহিণাং তথা 1” রক্গবৈবর্তপঢ্রাণ [প্রকাতখস্ড। 

তি 

 শ্থলসক্ষরমহারোদ্রে মহাশক্তে মহোদরে। সিকি 
পররদ্স্বর্পিণি। পরমোশি জগল্মাতর্মহালাক্ষর নমোহস্ু তে॥” 

_ ইন্দ্রকৃত মহালক্ষন্যম্টক স্তব [ক্লোক ৬1. 

পে লতা ক! অজ ০০০১৬ 

হইয়াছে।, 

“রজোগন্ণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরদ্বত4 যাচ্চৎস্বর্পা ভবাঁত 

ব্রাহ্মণ তদুপধায়িকা | - শিবসংহিতা [১1৮২] 

"শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।_. শ্বেতাম্বরধরা 'নিত্যা 

শ্বেতগন্ধানূলেপনা॥ শ্বেতাক্ষী শভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচার্চতা। শ্বেতবীণা- 

ধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা। বরদা 'সিদ্ধগন্ধব্বৈর্বান্দিতা সরদানবৈঃ। 

আতা মুনাভিঃ সন্রৈর্ধিষাভিঃ স্তুয়তে সদা ॥"- দদ্মপনরাণোক্ত সরস্বতী- 

স্তোত্ [শ্লোক ৯-৩] ক 

অন্নপূর্ণাবন্দনা £_ভারতচন্দ্র 'অল্লপূর্ণা বন্দনা" 'অন্নদান্তব' ও 'অন্নপদর্ণা- 

মাহাত্ম' বর্ণনা এনজ্ বৃদ্ধি শৃদ্ধিমত' করিয়াছেন! বিবিধ স্তোর, 'তন্্ মল্র' 

ইত্যাদির সমাবেশে এই সকল অংশ রচিত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা পজ্রাপদ্ধতির, 
বিষয় 'অন্নদাকম্প'[ ২৩7, 'অন্নদাপূজাপদ্ধাত'.২৪। প্রভাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

র্নন্দন-গুর্ শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামাণ এবং বৃহস্পাঁত রায় মুকুট চৈত্র শুক্া- 

'নবমী তিথিতে মহিষমান্দ্দনশী পূজার প্রশংসা করিয়াছেন ২৫1। মাকর্ণ্ডেয় 

চন্ডীতে দেবীকে সংষ্টাশ্িতিলয়কন্র বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অন্লোৎকলিত 
অংশগুলি লক্ষণীয়_ 

| ্যৈব ধার্যাতে সন্ দ্বরৈতৎ সূজ্যতে জগৎ। দ্বয়ৈতৎ পাল্যতে সব্্বং 

'স্বমৎস্যন্ডে চ সব্্বদা]। ত্বং নিত্যা পরমা বিদ্যা জগচ্চৈতন্যরুপিণী ।. পূর্ণ 

রহ্মময়ণ দেবী স্বেচ্ছয়া ধৃতবিগ্রহা 1৮--মাকণ্ডেয় চণ্ডী 



ভানাতচগ্রের কাধ পোদাদক গদামিকা ৩ : 

“রক্মা বিষুষ্চ রদুণ্চ করচং ধারপাদ: ঘতঃ।, সজতাধাতি হক্ডোয . 
কল্গে কল্পে পৃথক পৃথক1৮--ভৈনব 

নরাকারে নিরাকারা সাকারে প্রক়ৃতিঃ পরা । দ্বয়োরভেদো ন করবো 
যদীচ্ছেদাজ্মনঃ সুখম-॥৮- তল্মসার (অন্লপূর্ণার স্বরূপ) 

“রক্তাং বাঁচন্বসনাং নবচন্দ্রুড়ামন্নপ্রদানানরতাং গ্তনভারনম্রাম। 

নত্যস্তমিন্দশকলাভরণং 'িলোক্য হম্টাং ভজে ভগবতশং ভবদঃখহল্্ীম-0৮ 

-অন্নপূর্ণার ধ্যান 

“নৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং মল্লাবগ্রহমূ। রক্ষাবদ্যাস্বর-পণ্ঠ 

সহদৈশ্ব্যযদায়কমৃূ। পবা নওশউএঝঠকাশ্বযযভাগ্ ভবেং॥৮-- 

অন্নপূর্ণা-কবচ 

শবনৃত্যকৃতামোদে [২৬] অন্নপূর্ণে নমোহস্তু তে।”-_-তল্মসার 

(অল্পপূর্ীস্তো) 

পাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী। প্রালেয়াচলবংশপাবনকরণ কাশশপুরাধীশ্বরণী 

ভিক্ষাং দোহ কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপৃণেশ্িরী॥ দব্বাঁপাকস্বর্ণরত্- 

ঘটিকা দক্ষে করে সধস্থিতা(২৭]। বামে চারুপয়োধরী রসভরণ 

সৌভাগ্যমাহেশ্বরী 1”- শঙ্করাচার্যাকৃত অল্পপর্ণাস্তোত্র 

মঙ্গলাচরণ ও [বিবিধ দেবদেবাী বন্দনা করিয়া পায়গুণাকর ভারতচন্দ্র আসল 

পঠখিতে হাত দিয়াছেন। বিবিধ বাধ প্ররাণ নয প্রভৃতি হইতে তান বিষয়বস্তু 

সংগ্রহ করিয়াছেন বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এইগ্যাল বিস্তৃতভাবে আলোচনা 

কাঁরব। ! রর 

রস্ত' ও 'সতার দক্ষালয়ে গমন" অংশে ভারতচন্দ্র সাম্টপ্রকরিয়া বর্ণনা 

কাঁরয়াছেন। 'মহাভাগবত পদুরাণ-[ ১ম খণ্ড]-এ1২৮1 বলা হইয়াছে, পরমা 

সঙ্গ প্রকাঁত মূর্তি ধারণ করিয়া সত্ব. রজ.ও তম গণ দ্বারা এক পুরুষ. রর 
০ দশ 

চপল পিসি 

সষ্টি করিয়া দেখলেন যে, সেই পুরুষ টৈতন্যাবিহীন ও গুপরয়ের সমাষ্টিমার। 
অতঃপর প্রকৃতি নিজ শাক্ত সেই পূরূষকে অর্পণ করিলে লব্বশাক্তি সেই প.রুষ 
গুণ দ্বারা ব্রহ্ধা, বিফু/ মহেস্থর হইলেন। তাহাতেও জগৎনিম্সাণের কৌশল ' 
'না দেখিয়া পরাপ্রকাতি বক্মাদ পুর্য্ত্রয়কে জীবাত্বা ও পরমাত্বা দুইপ্রকার 
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ভি পনিলিত রন জগিিি সি 
বধাতা জল সৃষ্টি কারজেন এবং রক্াবফুশব উহাতে যোগাবলল্বকটীটুলেন। 

একদা পরীক্ষার্থ প্রকাতি' এক বাঁভৎস ম্যার্ত ধারণ করিয়া তাঁহাদের ঈন্মূখীন 

হইলেন। ব্ঙ্জা, বিষণ পরণক্ষোত্তীর্ণ হইতে পাঁরিলেন না। শিব কৃতকার্ধয 

হওয়াতে পরাপ্রকীতি দুঞ্া ও গঙ্গা এই দুইরূপ ধারণ করিয়া শিবের পক্জী 

হইলেন। 'মাকর্ডেয় পুরাণ" ৪৬ অধ্যায় ]-এ ২৯] কাঁথত আছে, বংকালে 

প্রকাতি ও পুরুষ সাধম্মেয অবাস্থিত থাকেন, তৎকালে সত্ব ও তম এই গণদ্য় 

'সমত্বে আধিন্ঠিত হয়। জগৎপাঁত পরমেশ্বর পরম-যোগহেতু প্রকাতি ও পুরুষে 

প্রীবষ্ট হইয়া উহাদিগকে সংক্ষোভিত করেন। যোগমূর্তমান রহ্ধাও তদ্রুপ 
উহাঁদগকে বক্ষ করেন এবং তদনস্তর প্রকাতির পাঁত হইয়া স্বয়ং বিক্ষোভিত 
হন। এইপ্রকার সহ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা [তিনি প্রক্াতিতে বিরাজিত থাকেন। 
পরব্রক্গ নিগ্গণ হইলেও রজোগ্ণ অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্গা-রূপে স্ান্ট করেন, 

বিষুর্্পে পালন করেন, এবং তমোগ্ণে রুদ্রমার্ত হইয়া সংহার করেন[৩০]। 

চণ্ডীদেবী মহামায়া, একার্ণবস্থিত জগংপাঁতির যোগনিদ্রাস্বরূপা। পুরুষ এবং 

প্রকৃতি সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। ৩১]। ভারতচন্দ্রের বর্ণনাতেও পাইতোছ যে, 

চান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সব্বর গতাগাতি'! ৩২1, তিনি কারণ বাঁরিতে 

তপস্যারত ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশকে শবরূপে পরাক্ষা কারতে আদসিলেন ৩৩1। 

বিষ্ণু উঠিয়া গেলেন, ব্রহ্মা 'হৈলা চতুম্মখ 'ফাঁর 'ফার মুখ'/৩৪]। শব 

পরাক্ষোত্তীর্ণ হইলে পুর্ষ-প্রকৃতির মিলন হইল [ 'প্রকীতিরূপেতে তোমা 

কারন; ভজন, পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে' ]। 

_ সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ ও দশমহাবিদ্যার্পধারণ 'মহাভাগবত 

প্ররাণ' অনুসারে বাঁ্ণত হইয়াছে। দক্ষের শিবানন্দা ও ঈশ্বরী পাটনণীকে অল্পদার 
যর্থক পাঁরিয় প্রদানের পশ্চাতে ্ কন্দপূরাণাস্ত'ত কাশনখন্ড- ণ্ড-[উত্তরদ্ধঃ1-এর 

কং বংশ্যস্তেষঃ কিং গোত্ঃ কিং দেশীয়ঃ কিমাতআকঃ। কিং বৃত্তিঃ 

ীকং সমাচারো বিষাদী বৃষবাহনঃ॥ ন প্রায়ন্তপস্ব্েষ ক তপঃ ক্কাস্ন- 

ধারণম্। ন গৃহস্থেষে গণ্যোহসো *মশাননিলয়ো যতঃ] অসৌ ন ব্রক্গচারী 



'ভারতচন্দ্ের কাবোঁপৌরাশিক পটভীমকা রং 
- স্যাৎ কৃতপাণিগ্রহস্থিতিঃ। বাগগ্রন্থং ুতগচান্মনৈকযমদমোহিতে 

ন বরাঙ্মণো [৩৫) ভবত্োষ যতো বেদো ন বেভতামম্ চ৩৬)। : শস্াস: 
 ধারণাৎ প্রায়ঃ ক্ষরিয়ঃ স্যান্ন সোহপ্যয়ম॥ ক্ষতাৎ সন্ভাণনাধ জং তি. 

কস্মিন্ প্রলয়ীপ্রয়ে। বৈশ্যোহাপ ন ভবেদেষঃ সদা নির্ধনচেষটনঃ 

শদ্রোহপি ন ভবে প্রায়ো নাগযজ্ঞোপবীতবান। এবং বর্ণাশ্রমাতীতঃ 

কোহসৌ সম্যক্ ন কীর্ততে॥ সব্থঃ প্রকৃত্যা জ্ঞায়েত স্থানঃ প্রকীতি- 
বজ্জতঃ। প্রায়শঃ পুরুষো নাসাবদ্ধনারীবপর্যতঃ। যোষাঁপ ন ভবেদেষ 
যতোহসৌ *মশ্রুুলাননঃ। নপুংসকোহপি ন ভবেল্লিঙ্গমস্য যতোহচ্চাতে॥ 

* বালোহাঁপ ন ভবত্যেষ যতোহয়ং বহূবার্ষকঃ। অনাঁদ বৃদ্ধো লোকেষ: 

গীয়তে চোগ্র এষ ঘং॥ অতো যুবত্বং সন্তাব্যং নান্র ন্যনং চিরন্তনে। 

বৃদ্ধোহাপ ন ভবত্যেষ জরামরণবাঁজ্জতঃ॥ ব্রহ্মাদীন সংহরেং প্রান্তে ' 

তথাপি চ ন পাতকী। পুণ্যলেশোহাপ নাস্ত্যস্মন ব্রক্মমোঁলাচ্ছাদ 

ন্লুধা।৩৭]॥ অঙ্ছিনেপথ্যবাতি চ ক শচিত্বং বিবাসাঁসি। কিং বহুক্তেন 

নো কিিদ্গায়তেইসা বিচেন্টিতম ৩৮৮ 

_দক্ষের শবনিন্দা [কাশীখন্ড (৮৭।২৮-৩৯) ] 

রিতা ণ' | ১ম খণ্ড], ্ধাণ্ড পররাণ' 

| অনুযন্গপাদ। ৩০ অধ্যায়।ক্লোক ৫৪-৫৬ ] ইত্যাদতে পাওয়া যায়। ৷ সতীর 

দেহত্যাগের পর য্থারশীত পণঠমালা বার্ণত হইয়াছে। পাঁঠমালার সংখ্যা নানা 

পদরাণে ও তন্দে নানারুপ হইয়াছে। যেমন কািকাপূরাণ-[ ৬৪। ৬৪।৪৩-৪৫ 1-এ 

পাঁঠসংখ্যা মাত চাঁরটি_পর্ে কামর্প (কামেশ্বরী-কামেশ্বর ), পশ্চিমে ওড্ 

' কাত্যায়নী- জগন্নাথ ), উত্তরে জনশৈল বা জালন্ধর (চন্ডী-মহাদেব ) এবং 

দক্ষিণে পূর্ণশৈল (পূর্ণেশ্বরী_ মহানাথ)। এই পুরাণেরই অন্যত্র [১৮।৪২- 

৫১] পাঁঠসংখ্যা সাত। রুদ্ুযামল তন্দ্র পাঁঠসংখ্যা দশ, কুলার্ণব তল্ল্রে অষ্টাদশ, 

জ্ঞানার্ণব তন্মে একস্থলে আট, অন্যন্ত পঞ্চাশ এবং কুব্জিকা তন্দ্ে বিয়াল্লিশ 

প্রভতি। ভারতচন্দ্র এই সকল মতভেদের বিষয় হীঙ্গত করিয়াছেন-_ 

, করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব। বিধাতা পৃজিলা ভব হইলা ভৈরব॥ 

একমত না হয় পুরাণ মত যত। আম কাঁহ মন্ত্র চড়োমাণি তন্ন মত॥ 

৮7, -প্রস্তিস্তবে দক্ষের জীবন 
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£ ভারতচল্দের ব্পনায!পাঁ্থা সংখ্যা ৫১ 
| 

অোটির অর্থ অস্পট। অর্থে বিচার ধরলে আদর্শ হয় 
ড়া তনদ'। 

আবার অপর দিক হইতে নে না মন চড়াও করা যার এইস 
প্রথম ব্যাখ্যাটকেই যনুক্সঙ্গত বলিয়া মলে হয় 

। বঙ্গীয় এশয়াটিক সোসাহীটিতে 

রক্ষিত দ্মচড়ামাঁণ' নামে একাট পথ নং ১ এফ ৩।পও ১৭৮ তে 

তাঁ্লিক প্রীকলয়া পাঁঠন্যাসের সাঁহত একা পীঠমালা দেওয়া আছে। 'মন্ম- 

চড়ামাঁণ' ৩৯] নামে কোন তন্্ আছে কিনা জানা 
যায় না। গশবচাঁরত' গ্রল্ধে 

: যে-পাঁঠমালা দেওয়া আছে, তাহার সাঁহত ভারতচন্দের 
মিল আছে! 

শাক্ত-পাঁঠমালা সম্বন্ধে স্মাবস্তৃত আলোচনা কাঁরয়াছেন 
ডাঃ দানেশচন্দ 

সরকার (৪০11 পাঁঠ-কাহিনীর মধ্যে দুইটি উপাখ্যান দৌখতে পাওয়া যায় 

একাটি দক্ষষজ্র এবং অপরাটি সতাঁর দেহ খণ্ডন। খান্বেদ [১০।৬১। ৫-৮] 

এবং তদনূসারণ 'বাঁভল্ন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে (শতপথ ব্লাহ্মণ_মাধ্যান্দন শাখা 

১1৭।৪1১-৩ ; এতরেয় ব্রাহ্মণ ৩। ৩৩-৩৪ ; গোপথ রাম ২।১। দক্ষষজ্ঞ 

কাঁহনীর বাঁজাবস্থা দৌখতে পাওয়া যায়। কাঁহনীটি হইল এই-বজ্ঞরূপ 

রজাপাঁতি একদা স্বায় কন্যা উষার প্রীত কামাচারা 
হইলে দেবতাদগের দ্বারা 

অন্ধ হইয়া রন প্রজাপাঁতকে তারাদ্ধ 
কারতে উদ্যত হন। এই সময় 

জাপার বরধ্যলন হয় ও ততদর্শনে ভগের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায ৪৯ 

এবং 'পৃষণের ভূষণের দত্তপাঁত' পাঁড়য়া যায়। এই কাহিনীটিরই 
পরে মহাভারত 

[১২1২৮৩।১৯-৩৩7, ভাগ্রবত পনরাণ [৪1৫1১৪-২১], কৃম্ম প্রাণ 

[১।১৫।৬০-৬৪| ইত্যাদিতে দক্ষ-কাঁহনীতে রূপলাভ কাঁরয়াছে। আদ 

মধাহ্গে দক্ষষজ্ঞকাহনীর সাঁহত পাঁঠ-কাহিনাঁটি 
সংঘ হইয়াছে! সতীর 

দেহখস্ডনের অনুরূপ কাঁহনী িশরেও শোনা যায় 
(৪২. কাঁহনীটি হইতেছে 

এই-াঁসারসের মৃতদেহ কাণ্টের শবাধারে কারয়া 
সম ভাসাইয় দল তাহার 

ভ্রাতা সেট্। উহা ভাঁগতে ভাঁসতে "সারয়ায় 
আঁসল গাঁসারসের ভর্মী-ও- 

পত্রী আইঁসসের কাছে। আইসিস পুনরায় 
মৃতদেহটিকে মিশরে লইয়া গনেল। 

[মিশরের সর্্ঘ ওাঁসাঁরসের পাঁইচ্থান হইল। | 



2 পু কাঝো সা পরীর ৬ টু ০ ২৫৭ 

বেড পর না (০ আট দিও কত 
খনইচ্ছলেও মতভেদ প্রচুর । কাহারও মৃতে দেবর মস্ড পাঁড়য়াছে কাটোরান। 
'ন্তগত 'জরনপতুর গ্রামের প্রান্তে, ভৈরবী জয়দঙ্গা ও ভৈরব অভখরুক বা 

ক্োধীশ, সুতরাং ইহা মহাপণঠের অন্তর্গত । মতান্তরে কর্পদ্বয় [ কর্ণট--জয়- 
দুর্গ, অভীরদক 1, জানুদ্বয় [নেপাল--মহামায়া, কাপালী] এবং পদাঙ্গলি- 
[বিরাট- আম্বিকা, অমৃত পৃথকভাবে দুইটি কাঁরয়া পঁঠ না হইয়া এক একাঁট 

হইয়াছে । পঈঠমালার কোন আদর্শ গ্রল্থ না থাকাতে বর্ণনা বহ্শঃ কঞ্পনাশ্রয়ধ: 

হইয়াছে । বহু পাঁরচিত দেবদেবীর নামও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় না। 

কাম্মীরের অমরনাথ, নেপালের পশপাঁতনাথ, শ্রীশৈলের মাল্পকাজ্জন ও 

ভ্রমরাম্বার উল্লেখ পঁঠমালায় নাই। পশঠস্থান নিরপণও একাঁট দুঃখসাধ্য 

ব্যাপার। 'পণ্চসাগর' প্রচলিত সপ্তসাগর 'িংবা হরিদ্বারের নিকটবত্তর্শ পণ্চকুণ্ড 

বুঝা কঠিন। অনুরূপ দক্টান্ত 'রণখণ্ড' [_কেতুগ্রাম, বদ্ধমান জেলা 21, 

'কোঁক' [_নেপালের বরাহক্ষেত্র বা বরাছত্র 2], 'সম্রোতা' [উত্তর বঙ্গে 2], চিষ্ড- 

দ্বীপ” [_ অন্যতম চক্রতীর্থ?2] “সর্্বসৈন্য' [-সর্বশৈল বা সকল পর্্বত?], 

উত্তরা” [-অযোধ্যার উত্তরগা বা রামগঙ্গা 2], 'নলস্থল" [- বীরভূমের নল- 

হাটি 2], “মাণবেদ' [-আজমীরে 21, বিত্বাবলী” [-মাদ্রাজে বা হুগলী 

জেলার রত্লাকর-(-কানা নদী )-নদতীরস্থ খানাকুল কৃষ্ণনগর 2], 'সতাঁচল' 

[ 2], 'সংহর 1 2 7], 'কালীপীঠ' ! 2] ইত্যাঁদ। কোথায় কোন অঙ্গ 

পাঁড়য়াছে এই বিষয়েও মতভেদ, প্রচুর [ যথা, বীরভূমে 'মনঃ, কিংবা “দক্ষিণ বাহ: 
কিংবা উভয়ই । দ্রষ্টব্যঃ মহাপীঠ-তালিকা। কালপেশ্চার বঙ্গদর্শন- বন্রেশ্বর 

বরভূম (যুগান্তর, ২১-১১-১৯৫৩ )]। এই বিষয়ে স্মাবস্তৃত গবেষণা হওয়া 

প্রয়োজন। 

ভারতচ্ডের অনদামদলের 'পাঁঠমালা অংশটি খণ্ডিত! প্রথমতঃ ইহাতে 
মান ৪২টি মহাপাঁঠের উল্লেখ করা হইয়াছে, করা হইয়াছে, বাকণ নয়াটর কোন সঙ্ধান নাই। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমূখ সকলেরই মাদ্রুত গ্রন্থে ২৪ সংখ্যক শ্লোকের পর ৩৪ 

'সংখ্যক শ্লোক পাওয়া ষায়। দম্প্রাপ্য এই নয়টি শ্লোক কোন পথ বা মাত 

গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মনে হয় আদর্শ পঠরথাঁটর একটি পাতা হারাইয়া গিয়া- 

৯৪ 



[৯৫৮ রার়গুণাকর ভায়তচগ্্ 

থাঁকত। ডাঃ দলেশত সরকার মহা অবশ্য রাগে পি পা ধক. 
মোট সংখ্যা ৫৯ বিযাহছেন (৪০) ধনু এই বক্ত সমর্থন করা যার না কেন, 

পরে বাঁলিতোছি। দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় মহাপাঁঠি ও উপপাঁঠ পৃথক" ' 

ভাবে লীপবদ্ধ হয় নাই। যাঁদ সমগ্র তালিকাটি মহাপাঁঠ সংক্রান্ত বাঁলয়া ধন 

: খায়, তবে দেখা যায় দুইটি উপপণঠও [কিরণট ও কেশ 1199) এই তালিকা 

ভুক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় এই পাঁঠগনীলর উল্লেখ নাই--কক্ষ,, 
কফোঁণ (দু'শ), জঠর, উর, জানু বোম ও দক্ষিণ) পদাঙ্গুজি (বাম ), পুষ্ট, 

(দক্ষ মর, ঈম্ঘ এবং নেত্রাংশতারা। তৃতীয়তঃ 'পীঠমালা-র অধোদ্ধতি 
প্লোকাঁটর 'অর্থ সুস্পন্ট নহে-_ 

প্রয়াগেতে দূহাতের অঙ্গুলি সরস। তাহাতে ভৈবব দশ মহাবিদ্যা দশ 

প্রয়াগে দেবীর উভষ হস্তাঙুলি পাঁড়য়াছে, ভৈববী কমলা [ কল্যাণী, লাঁলতা ], 

এবং ভৈব্ব ভব [বেণীমাধব ]। ভারতচন্দ্রের 'মহাবিদ্যা দশ' অর্থে দুশ- 

সংখক 1 9৫1 মহাবিদ্যা অর্থাৎ কমলা হইলে ভৈরবেব নাম 'ভব' হওয়া উচিত 

অর্থং 'ভৈবব দশ'এব পবিবর্তে 'ভরব ভব' হওয়া সমীচীন। অথবা উভয় 

হস্তের দশাঙ্গুলি পৃথক্ পৃথক ধাঁরলে এক একাটি অ্গালর আঁধজ্ঠারী ভৈরবী 
এক একটি মহাবিদ্যা হইতে পাবে কিন্তু ভৈরব দশ' কি করিয়া সম্ভব হয় বুঝা 
যায় না কারণ, ভৈরবের সংখ্যা মান্ত আটটি ৪৬ ]। ভৈরব-ভৈরবী বিশেষ অর্থে 

না ধরিয়া সাধারণ দেব-দেবী অর্থে ধাঁরলেও প্রয়াগে দশাঁট পাঁঠস্থানের সন্ধান 

পাওযা যায় না। কামগিরি- _কামরূপ ]-ই দশমহাবিদ্যার চ্ছান বলিয়া পারি” 

গাঁণত হইয়া থাকে। তল্লচূড়ামাণতেও আছে-অঙ্গুলীষ্ চ হস্তস্য প্রয়াগে 

ললিতা ভব'। 

প্রবন্তাঁ পঙ্ঠান্রয়ে মহাপাঁঠ ও উপপাঁঠগ্াালির | অঙ্গের বর্ণ-রুমানূসারে ) 

দুইটি পৃথক তালিকা! ৪৭] প্রদত্ত হইল। পশঠস্ছানগৃলিকে বথাসম্ভব নিদ্দিন্ট 

করা হইয়াছে। মহাপাঁঠ তালিকার শেষেরাট সর্বানুমোদিত নহে বাঁলয়া 

তারকা- * ]-চিহ্িত করা হইয়াছে । তল্পচড়ামাণ গ্রন্থোন্ধাত পঁঠি 

ম্বাল্াটও ৪৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। 

চা «1 1 
1 & 

ধ 



মা. 

অধর সেতাতরে উদয়) 

বক্ষ 

কণ্ঠ 
কনুই গোঁক্ষণ) 
এ (বাম) 

কর্ণ (বাম) 

এ (দাঁকিণ) 

ভারতটগ্রের কাঝো পৌরাণিক পটভূমিকা ২৫৯ 

শশী সীশিপিনশ শিপন শিপ ০ এশ 8 - এ এও 
পপ সপ 

গ্ছান ১১] ১ 

প্রভাস মেখ্রা চন্দুভাগা ব্রুতুণ্ড 
ওষ্ঠ (মতান্তরে উদ্ধর্ ভৈরব পর্বত (অবস্তাী-অবস্তী মেহাদেবী) [নকর্ণ জেদ্যকণ*) 

দেশে বা উজ্জীয়নীর 
নিকট) 

কোঁক কোঁকেশ্বরণ কোঁকেস্বর 
কাম্মীর (অমরনাথ) [মহামায়া ভেগবতণ) [তিসন্ধ্য (রিসন্ধ্েস্বর) 
রণখস্ড বহলাক্ষী মহাকাল 
উজানী (কোগ্রাম) |মঙ্গলচণ্ডী (মঙ্গলা) |কাঁপিলাম্বর 

কেপিলেম্বর) 
করতোয়াতটে বেগনড়া) [অপর্ণা বামেশ বোমন) 
শ্রীপর্্ধত (কাম্মীর) [স্ন্দরী সেনন্দা) [স্ন্দরানন্দ নন্দ) 

বাঁকাল 

গণ্ড (বাম) 

এ দোক্ষিগ) 
গলফ (বাম) 
এ (দক্ষিণ) 

প্রীবা 
চিবুক 

জম্ঘা (বাম) 

এ (দক্ষিণ) 

জঠব 

জান, (বাম) 

এ (দক্ষিণ) 
জিত 
দত্তপত্/্তি ভেদ) 

এ েধঃ) 
মাতি 

নাসিকা 

নিতম্ব (বাম) 

কাণ্ঠ (কোপাই নদী-|বেদগর্ভা দেবগর্তা) [রুরু 
তর) 

গোদাববী নদীতীর [বিশ্বমাতৃকা রোকিপী) (বিশ্বেশ দেশ্ডপাণি) 
গ্ান্ডকশী নদশতশর |গন্ডকীচণ্ডশ চক্রপাণি চেপ্ডপাি) 

দিভাস (তমলুক) |ভীমরূপা (কপালিনী) |কপালী (সর্্ধানন্দ) 
কুরুক্ষেত্র ঘৈপায়ন চুদ-|বিমলা (সম্বরী, সম্বর্ত স্ছোথ্ন) 
| তার) সাবিঘী) | 

শ্ীহট্র (জৈনপর )  |মহালক্ষরী (মহামায়া) সব্বানন্দ (সম্বরানন্দ) 
জনম্থান মেধ্যপ্রদেশ) । ভ্রামবী হা (বিকৃত) 
জয়স্তী (শ্রীহট্র-_বাউড়- জবস্তী তমদীশ্বর 

ভোগ গ্রাম) 
[নেপাল মেতাস্তরে মগধ) মহানাযা (নবদুর্গা, [কপাল (ব্যোমকেশ) 

| |. সর্মদনদকরা)। 
হারদ্বার ভৈববী বক্র 
মালব (মধ্যভারত) শৃভচন্ডী তান্ 

শ্রোতা চীঁণ্ডকা সদানন্দ 
জনলামৃখী (পাঞ্জাব) |অম্বিকা চি (উন্মত্ত) 

সংদব সেংহার) 

| দেশ) 

পণ্চসাগর বারাহণ মহাবৃদ্র 
উৎকল (পুরণ) বজয়া (বিমলা) জয় (জগনাথ) 
সন্ধা বেরিশাল) সনন্দা (সুগন্ধা) [ত্যম্বক বেটুকেস্বর) 
কাজামাধব (শোখনদ) আঁসিতাজ (দ্রুসেন) 



হ$্ঠ' ছা রগ ্ ১৪০2৪ ৪ 

মহাপশউস্ঠাসিফা জেনব্াি) 

গজ .. গান ৃ উৈরবণ [11 শির 
হাসিতে িউ জেতে 

নিতম্ব দোক্ষিণ) নন্মন্দা :. শোগাক্ষণ উষ্টসেন 
নে পৌন্রসংখ্যক) শকর্প (করবীরপুর) মাহিষমান্দ্দনী ক্লোধীশ (্দধেশ) 
নেরাংশতারা তারাপণঠ (বাঁরভূম) [আরণাী উম ' 
পদ যোম) বরস্ত্রোতা 7০৭ [অমরা ভ্রামরশ) অমর (ঈশ্বর, অন্বর) 

) | 
ই (দোক্ষিণ) ন্রপূরা সিন [রপ্রাস্ন্দরা নল (রিপদরেশ) 

পর) । ৮. ২, 

পদাঙ্গুলি (বাম) বন্ধ্যশেখর (বিদ্ধ্যাচল) বিজ্ধাবাঁসনী ।পৃণাভাজন 
এ চারিটি দেক্ষিণ) | ঠাল্লীঘাট কোলকাতা) |কালিকা 'নকুলেশ্বর নেকুলেশ) 

পদাঙৃষ্ঠ (দক্ষিণ) ক্রীরগ্রাম বেদ্ধমান) ।যোগাদ্যা (যুগাদ্যা) ক্ষীরকণ্ঠ (ক্ষরথন্ডক) 
পন্য বৈবদ্বত (কালিকাশ্রম) ।তিপন্টা (সব্বধাণী) 'শমনকর্ম্মা (নামিষ) 
বাহ্ বোম) বাহুলা (কাটোয়ার |বাহুলা বোহুলী) |ভীরূক [ত্রিধক্ু) 

কেতুগ্রাম) | 
এ দোক্ষণ) বক্রেশ্বর কৌরভূম) [বক্েশ্বরী বক্রেশ্বর 

রহ্মরন্ধ হঙ্গুলা (বেলহচিস্থান) )কোট্ররাী (কোট্রুরীশা) | ভীমলোচন 
মাঁণবন্ধ (বাম) মাঁণবন্ধ আজমীর) গায়ন্লী শঙ্কর (সব্্বাণ, সব্বণ- 

ডি 2 নল) 

এ (দক্ষিণ). |মাঁণবেদ সাবির | 
মনঃ মেতাত্তরে ভ্রমধ্য)।ব্রুনাথ (মতান্তরে [পাপহরা (মাহৰ |বক্রুনাথ 

বন্রেশ্বর) মাদ্দনি) 
মর্ধ্ম প্রভাস (মথুরা) সিদ্ধেশ্বরখ (চন্দ্রভাগা) |দ্দেশ্বর (বন্তুতুণ্ড) 
মহামদ্রা কামর্প (আসাম) |কামাখ্যা (নীল- রাবানন্দ উমানন্দ) ' 

পার্্বতন) 
স্কন্ধা (বাম) মিথিলা জেনকপুর মহাদেবী উমা) |মহোদর 

স্টেশনের 'নকট) 
এ (দাক্ষণ) |রক্রাবলী মোদ্রাজ) [শিবা কুমার) শিব (কুমার) 

স্তন বোম) জালন্ধর (পাঞ্জা) প্রিপুরমালিনী [ভীষণ (ঈশান) 
এ (দক্ষিণ) রামগার চিন্রকুট) শিবানী ড 

হস্ত (বাম, মতান্তরে মানসসরোবর (তিব্বত) দাক্ষায়ণী হর অমর) 
দক্ষিণ-অদ্বণ) 

এ দোক্ষিণাদ্ঘ)ট .ট্টগ্রাম (চট্টল) ভবানী চন্দ্রশেখর 
হস্তাঙ্গুণীল উভয়) প্রয়াগ েলাহাবাদ) কমলা ৯৮৩ বেীমাধব ভেব) 

) 
হৃদয় 'বৈদানাথধাম (সাঁওতাল জয়দূুর্গা (নবদুর্গা) বৈদ্যনাথ 

পরগণা) 

* মৃশ্ড কোন কোন কাল+ঘাট কোটোক়া) জয়দুগ্গা আভীর্ক কোধীশ) 
০ ক "মতে) 

৪৫৭ 



নি. এ চি নত রর সদ ০. লহ ই আশ সুর ৪ শ 

ছাল. 2289 মু রি ৈ 
্ শর ই, সং শপ ্ 2 রি দু রি 

7 চ টং চ্দ লি 
॥ 

লে লা ্া শ 

মির 

জাম গান, '  ছ্ৈর |. জৈযয 
তস্র .. ষ্ম্ষীপ চেকখপ) চক্ধারণী . শুলপাণ 

উচ্ছিষ্ট: নীলাচল, (ঁডষ্যা) বিনা জগম্গাথ, - 
ওষ্ঠাংশ (মতান্তরে অট্টহাস বৌরভূমে ফুল্লরা বিশ্বনাথ (বিশ্বেশ) 

অধঃ ওষ্ঠ) ল্াভ্পুরের নিকট) : 
কক্ষাংশ * সব্ঘসৈনা (বিশ্বমাতা দণ্ডপাণি | 
কণ্ঠহার অযোধ্যা অন্নপূর্ণা হরিহর 
করাংশ সতাঁচল সুনন্দা সুনন্দ 

িরাঁট - ধিরপটকোণা (বটনগর ভুবনেশ্বরশ (বিমলা) কিরাঁটী (সন্ধরূপ, 
গঙ্গাতীর) সম্বদ্ধ, স্ংবর্ত) 

কু'ডল বারাণসশ (মাঁণকার্ণকা) বিশালাক্ষী (অন্নপূর্ণণ) বিশ্বেশ্বর (কালভৈরব) 
কেশ কেগজাল (বন্দাবন) উমা (কাত্যায়ণী) ভূতেশ কেঁফনাথ) 
গন্ডাংশ (বাম) উত্তারণস উৎস্যদন 
এ (দক্ষিণ) নলস্ল ভ্রামরী [বরূপাক্ষ 

গ্রীবাংশ শ্রীশৈল (কাণ্মীর মধ্যে সব্বোশ্বরণ 
হিন্দুকৃশ পর্বতের 
ৃ নিম্নে) 

চম্মনংশ (কটক কটকেশ্বরণ (কাত্যায়নী) বামদের 
দস্তাংশ ।সংহর সূরেশী (শরেশী)  স্বরেশ শে,রেশ) 
নিতম্বাংশ ।শোণ ভদ্রা ভদ্রেম্বর 
ন্পূর লঞ্ককা (সংহল দ্বীপে ইন্দ্রাক্ষী রক্ষেশ্বর (রাক্ষসেশ্বর) 

| সমূদ্রতীর) 
পদাংশ মতো জেলপাই- পার্বতী [ভৈরবেশ্বর স্বর) 

'গৃদাঁড়ির শালবাড়ী গ্রামে 
ূ তিন্তা-তীরে) 

পাঁণপন্ম |যশোহর (টাকির নিকট, যশোরেশ্বরী (যশোর) প্রচণ্ড (চণ্ড) 
| ঈশ্থরাঁপুর) 

বসাচর্ষ্ গোরীশেখর |যসাদযা ভম 
ভগ্নাংশ সেতুবন্ধ ।দাঁক্ষণ ভারত) জয়া মহাভীম 
লোম পুণ্ডর পেন) সব্বাক্ষিণী সর্্ব 
লোমখণ্ড তৈলক্গ চণ্ডনায়িকা (চণ্ডদায়িকা) চণ্ডেশ 

শরানাল নলহা?ট (স্টেশন হইতে সাফালিকা (কাঁলকা) যোগীশ (যোগেশ) 
(মতান্তরে নাল বা নলা) ২ মাইল দূরে পণঠ- 

বদ স্থান) 

শরাংশ কালিপাঠ চণ্ডেস্বর চণ্ডেম্বর 
স্কন্ধাংশ বৃন্দাবন কুমারী (কাত্যায়নী।) কুমার 
হারাংশ নন্দীপুর (সীইিয়া নাষ্দিনশ নান্দকেশ্বর (নম্দীশ্বর) 

স্টেশনের নিকট) 



এ রার-শাকর ভারতাঙ্ 

পদঠদালা | ভল্রীড়োদশো শিবপাব্ধতীসংবাদে পাঁঠিবির্ণযঃ।1-- 
প্রন্ষরম্্রং [হঙ্গ-41. ভৈরবো ভখমলোচনঃ॥ কোর সা মহামায়া 

বিগুখা যা দিগম্বরী।১। শককরারে ভ্রিনেরং মে দেবী মাহযমাক্বনী॥ 

ক্লোধণীশো ভৈরবন্তত সব্বাসদ্ধিপ্রদায়কঃ। ২। স্গন্ধায়াং নাঁসকা মে দেব- 

স্াম্বকজৈরবঃ॥ স্ন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তন্ন দেবতা । ৩। কান্দীরে 

কণ্ঠদেশশ্চ নিসক্এএঞতলরঃ ॥ মহামায়া ভগবত গুণাতাঁতা বরপ্রদা । ৪1 

জহালামূখ্যাং মহাজিহৰা দেব উল্মভ্তভৈরবঃ। অম্বিকা 'সীদ্ধদা নাম্ন' ৫ 

স্তনং জালন্ধরে মম। ভীষণো ভৈরবস্তত্র দেবী তিপ্রমালনী॥ ৬ 

হাদ্দপণঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্নাথস্থু ভৈরবঃ। দেবতা জয়দর্গাখ্যা ৭ নেপালে 

জানুনী মম] কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা । ৮। মানসে 

দক্ষহস্তো মে দেবী দাক্ষায়ণী হরঃ॥ অমরো ভৈরবস্তনন সব্বাসাদ্ধি- 

প্রদায়কঃ। ৯। উৎকলে নাভিদেশশ্চ 'বিরজাক্ষেত্রমূচ্যতে॥ 'বিমলা সা মহা- 

দেবী জগন্নাথস্থু ভৈরবঃ। ১০। গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতণ তত্র 'সাদ্ধর্ন সংশয়ঃ॥ 

তন্র সা গণ্ডকণ চণ্ডী চক্রপাণিস্তু ভৈরবঃ। ১১। বহূলায়াং বামবাহাব্বহু- 

লাখ্যা চ দেবতা। ভাীরুকো ভৈরবো দেবঃ 'সব্রসাদ্বপ্রদায়কঃ। ১২। 

উজ্জক্লিন্যাং কুর্পবণ্ণ মাঙ্গলাঃ কাঁপলাম্বরঃ॥ ভৈরবঃ 'সাদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী 

মঙ্গলচণ্ডিকা। ১৩। চট্টলে দক্ষবাহূর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ব্যক্তর:পা 

ভগবতাঁ ভবানী তন্ন দেবতা । বিশেষতঃ কলিযূগে বসামি চন্দ্রশেখরে ॥ ১৪ ॥ 

নিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ন্িপুরা মতা । ভৈরবাস্তিপৃরেশশ্চ সব্বাভশম্ট- 

ফলপ্রদঃ ॥ ১৫ ন্িস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবোহম্বরঃ। ১৬। 

যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা) যন্রান্তে দ্বিগ্ণাততা রক্ত- 

পাষাণর্পণী। য্াস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোহথ ভৈরবঃ॥ সব্ব্দা বিহরে- 

দ্দেবী তন্ন মুক্তর্ন সংশয়ঃ। তন্ন শ্রীভৈরবী দেবী তত নক্ষন্রদেবতা ॥ 

প্রচণ্ডচণ্ডিকা তন্ন মাতঙ্গী ব্রিপুরাম্বিকা। বগলা কমলা তত্র ভুবনেশী 

সুধ্ামনী। এতানি বরপাীঠানি সংসাস্ত বরভৈরব। এবং তা দেবতাঃ সব্ত্বন 
এবস্তে দশ ভৈরবাঃ॥ ১৭ সব্ব্ত্র বিরলা চাহং কামর্পে গৃহে গৃহে । 

গৌরাশিখরমার্হ্য পুনজর্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৪ করতোয়াং সমাসাদ্য যাবৎ 

শিখরবাসিনীম্। শতযোজনবিস্তীর্ণং তিকোণং সব্বীসাদ্ধিদম-॥ দেবা মরণ- 



গমচ্ছান্ত কিং পুনমণনবাদয়ই। মা ও বি 

গাদ্যায়াং মহাদেব দক্ষাঙ্গষ্ঠং পদো মম।১৯। নকুলীশঃ কালপণঞে, 

দক্ষপাদাঙ্গলীধ্ চর সব্বণসীদ্ধকরণ দেবা কালিকা ত্র দেবতা। ২০1 

অঙলশষু চ হস্তস্য প্রয়াগে লালতা ভবঃ॥ জয়ন্াং বামজক্যাণ্)' জয়া 
(জমদীস্থরঃ। ২১। ভূবনেশী 'সীক্ধর্পা কিরঁটস্থা কিরীটতঃ॥ দেবতা 

ধিমলা নাম্ন সম্বর্তে ভৈরবন্তথা। ২২। বারাণস্যাং বিশালাক্ষণী দেবতা. 

কালভৈরবঃ॥ মাণকীণ্শীত বিখ্যাতা কুণ্ডলণ মম শ্রুতে। ২৩। বন্যাশ্রমে' 

চ পৃজ্ঠং মে নামিযো ভৈরবন্তথা॥। সব্্ধাণী দেবতা তত্র ২৪ কুরুক্ষেত্রে চ 
গুল্ফতঃ | হ্ছাণ্যর্নাম্না চ সাবিন্রী দেবতা ২৫ মাণবেদকে॥ মাঁণবন্ধে চ. 

গায়ত্রী সর্্বানন্দস্তু ভৈরবঃ। ২৬। শ্রীশৈলে চ মম গ্রবা মহালক্ষনীনু 

দেবতা॥ ভৈরবঃ শম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবান্থতঃ। ২৭। কাণ্ঠনীদেশে চ 

কঙ্কালো ভৈরবো রূর্নামকঃ॥ দেবতা দেবগর্ভাখ্যা ২৮ 'নিতম্বঃ কাল- 

মাধবে। ভৈরবশ্চাঁসতাঙ্গশ্চ দেবী কালী চ মুঁক্দা॥ দ্টৰা দৃষ্টহা মহা- 

দেব মন্দ্রীসাদ্ধিমবাপ্নুয়াং। কুজবারে ভূতাতথো নিশার্ছে যস্তু সাধকঃ॥ 

নত্বা প্রদক্ষিণীকৃতা মল্তরাসাদ্ধমবাপ্নুয়াং।২৯। শোণাখ্যা ভদ্রুসেনস্তু নর্্ম- 

দাখ্যে নিতম্বকঃ॥ ৩০ রামাঁগরো স্তনান্য% শিবানী চন্ডভৈরবঃ। ৩৯। 

বৃল্দাবনে কেশজালে উমা নাম্নী চ দেবতা ভূতেশো ভৈরবস্ত্ন সব্বাসীদ্ধ- 

প্রদায়কঃ। ৩২। সংহারাখ্য উদ্ধর্বদন্তে দেবী নারায়ণ শুচৌ॥ অধোদন্তে 

মহারুদ্রো বারাহী পণ্চসাগরে। ৩৩। করতোয়াতটে ত্পং বামে বামন- 

ভৈরবঃ॥ অপর্ণা দেবতা তত্র বরন্মরপো করোস্তবা। ৩৪1 শ্রীপব্বতে 
দক্ষতম্পং তত শ্রীসৃন্দরী পরা॥ সব্বীসাদ্ধকরী সব্বা সন্দরানন্দ- 

ভৈরবঃ। ৩৫। কপালিনী ভশমর্পা বামগুল্ফো বিভাষকে॥ ৩৬ ॥ 

উদদরণ প্রভাষে মে চন্দ্রভাগা যশাস্বনী। বরুতুণ্ডো ভৈরব-৩৭-শ্চোদ্দের্বাঙ্ঠো 

ভৈরবপর্্থতে॥ অবস্তী চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ।৩৮। চিবূকে 

্রামরণ দেবণ বিকৃতাক্ষো জলে শ্থুলে। ৩৯। গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী 

বিশ্বমাতৃকা। দণ্ডপাণিভৈরবস্তু বামগণ্ডে তু রাকিণী॥ অমায়ণ ভৈরৰো 
বৎস. সব্বশৈলাত্মকোপারি। ৪০1 রক্াবল্যাং দক্ষস্কন্ধঃ কুমারী ভৈরবঃ 
ণশবঃ7.9১1 মিঁখিলায়ামমমা দেবাঁ বামস্কন্ধো মহোদরঃ। ৪২। নলাহাট্যাং 



২৬৪ ' রায়গ্গাকর: জরতচন্দু 

নলাপাতো যোগেশো ভৈরবস্তথা। তর সা কালিকা দেবী সব্বণসাদ্ধ- 
্রদায়কা। ৪৩। কর্ণাটে চৈব কর্ণং মে অভীরদর্নাম ভৈরব দেবতা জয্ন- 

দুর্গাখ্যা নানা ভোগপ্রদায়নী। 8৪। বন্পেশ্বরে মনঃপাতং বনাথন্থু ভৈরবঃ ॥. 

নদী পাপহরা ত্র দেবী মহিষমা্দনী। ৪৫। যশোরে পাঁণিপদ্মণ্ঠ দেবতা 

যশোরেশ্বরী ॥ চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তন্ন সাদ্ধিমবাপ্পুয়াং। ৪৬। অট্রহাসে- 

চোষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা॥ 'বশ্বেশো ভৈরবন্তত্র সব্্বাভীম্ট- 

প্রদায়কঃ। ৪৭। হারপাতো নান্দিপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ॥ নান্দনী সা 

মহাদেবী তত্র 'সাদ্ধর্ন সংশয়ঃ। ৪৮। লঙশকায়াং নূপুরণৈৈব ভৈরবো রাক্ষসে- 

শ্বরঃ॥ ইন্দ্রাক্ষণ দেবতা তত্র ইন্ড্রেণোপাঁসতা পুরা ।৪৯। বিরাটদেশমধ্যে 

তু পাদাঙ্গীলানপাতনমূ1॥ ভৈরবঃ অমৃতাক্ষশ্চ দেবী তত্রাম্বকা 

স্মৃতা। ৫০। মাগধে দক্ষজজ্ঘা মে ব্যোমকেশগ্তু ভৈরবঃ। সব্্বানন্দকরণ 

দেবী সর্্বকামফলপ্রদা । ৫১1৮ 

কামদেবের মৃত্যুও প্ন্জন্ম, রাঁত্র বলাপ প্রভৃতি 'মহাভাগব্ত পুরাণ" 
[১ম থণ্ড]-এ পাইতোছ। শম্বরবধবৃত্তান্ত ভাগবত পদ্রাণে [১০1৫ 

৬ 
শসা ১৯ সান 

বিবৃত আছে; তির প্রতি দৈবাণীর উল্লেখ বিভিম প্রাণে বা 
শপ ৬৯ সিিপশ 

মি সত লিল লরি পট পপ সপ পা 

প্রকারের! ৪৯]। ভাবততচন্দের বর্ণনায় আছে যে, কামদেব ধ্যানমগ্ন ধূজ্জীটকে_ 

শরাহত কারয়াছিলেন !'যে করে কামের শর, হারল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ'। 

কিন্তু 'কুমার সম্ভব-এ দেখা যায়, শিবকে শরাহত কারবার অবসর কামদেব পান 

নাই ; অস্যোজনার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ট্রিয়ক্ষোভ হইলে তৎকারণাননসন্ধান করিয়া 

শিব কামভস্ম করেন ৫০)। রাঁত-বিলাপ-অংশে কাঁলদাসের বর্ণনার ৫৯7 

অন্দরূপ ভারতচন্দ্রে বর্ণনা। পাব্বতার উমা' শব্দটির ব্যাখ্যা শবপপূরাণ 

উত্তরথণ্ডে ও কালিদাসের কুমারস্ভব-] ১। ২৬1-এ! &২। পাওয়া যায়। শিব- 

বিবাহ প্রসঙ্গে দাতা-গ্রহীতার আসন গ্রহণ সম্বন্ধে স্মৃতির অনুদেশ-“সব্বন্ত 

প্রাঙমুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ। এষ এব বিধিদ্দানে বিবাহে চ ব্যাতি- 

দ্রমঃ॥'-ব্যক্ত হইয্ভাছে। ণশবের তপস্যা' পার্ধতনর পণ্চতপের! ৫৩) অনুরূপ 

রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। 'রহ্ষাদির. তপ-এ. নৈর্ধত কোণের আঁধপাতি রাক্ষস 

রীতি অনুসারে স্বাঁয় মুড বাল দিয়া দেবাঁপচজা কারিয়াঁছুলেন।.. এই প্রসঙ্গের 
উল্লেখ মার্কপ্ডেয পুরাণের [১৩।১১)] দেবামাহাত্যে এবং কারিকাপুরাণে [৬৭। 



ভারতচন্দরের কাব্যে পৌরাধিকপটভূমিকা ২৬৬ 

১৭১-৮৫ ] আছে। 'অন্নপূর্ণার আঁধচ্ঠান চিন্তুণে কাঁধ স্বাধীন তুলিকা ক্ষেপ 

৪৭7 ৫811 

২ঝায্গঞকম হরি-প্রণীত ['আদাবন্তে চ মধ্যে চ হারিঃ সব্বতর গীয়তে' ), 
শিব-বিদ্বেষ, কাশীতে আভসম্পাত দান ['বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপো 

ভবিষ্যাতি'] এবং তাহার ফলাফল বর্ণনায় ভারতচন্দ্র স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশী- 

খণ্ড-! উত্তরাদ্ঘ]-এর অনুসরণ কারয়াছেন। প্রদর্শনী হিসাবে কিছু অংশ 

উদ্ধৃত হইল, অন্নদামঙ্গলের পাঠের সাঁহত এইগনীলর এঁক্য কাঁরলেই বিষয়াঁট 

বুঝা যাইবে। 

“বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণেষু চ ভারতে । আঁদমধ্যাবসানেষু হাঁর- 

রেকোহন্ন নাপরঃ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং 'ত্রিসত্যং ন মৃষা পুনঃ। ন 

বেদাদপরং শাস্তং ন দেবোহচ্যুততঃ পরঃ ॥ লক্ষনীশঃ সব্্বদো নান্যো লক্ষমী- 

শোপ্যপবর্গদঃ। এক এব হি লক্ষনীশস্ততো ধ্যেয়ো ন চাপরঃ॥ ভক্তেম্ক্ত- 

রহান্যত্র নান্যো দাতা জনাদ্দদনাং। তস্মাচ্চতুর্ভজো নিত্যং সেবনীয়ঃ 

সুখেশ্সভিঃ॥ বহায় কেশবাদন্যং যে সেবন্তেহজ্পমেধসঃ। সংসারচক্রে 

গহনে তে বিশাস্ত পুনঃ পূনঃ॥ এক এব হ সব্বেশো হষাঁকেশঃ 

পরাৎপরঃ। তং সেবমানঃ সততং সেব্যস্তিজগতাং ভবেং॥ একো ধম্মপ্রদো 

'বিষুস্ত্বেকো বহহর্থদো হরিঃ। একঃ কামপ্রদশ্চন্রী ত্বেকো মোক্ষপ্রদোহচ্যুতঃ ॥ 

শাঙ্গণং যে পারত্যজা দেবমন্যমূপাসতে। তে সাঁন্ভশ্চ বাহঃ কার্ধা বেদ- 

হশনা যথা 'দ্বজাঃ ॥” ব্যাস কর্তৃক শিবপপূজা নিষেধ । কাশীখন্ড (৯%। 

১২-১৯)] 

"ইত্াঁদ শ্লোকসংঘাতং স্বপ্রাতিজ্ঞাপ্রবোধকম্। যাবৎ পঠাতি স ব্যাসঃ 

সব্যমুত্ক্ষপা.বৈ ভূজম্! তস্তম্ত তাবত্তদ্বাহুং স শৈলাঁদঃ স্বলশলয়া। 

বাকম্তস্তশ্চাপি তস্যাসীন্মূনের্বাসসা সন্মূনে॥ তবৈতদপরাধেন ভশীতি- 

মেহিপি মহত্তরা। এক এব হি বিশ্বেশো দ্বিতীয় নাস্ত কশ্চন॥ তং- 

প্রসাদাদহং চত্রুশ লক্ষনীশস্তৎপ্রভাবতঃ। ত্রৈলোক্যরক্ষাসামর্থাং দত্তং তেনৈব 

শুনা ॥ তত্তক্ত্যা পরমৈশ্বর্যযং ময়ালন্ধং বরাত্ততঃ। ইদানীং স্ত্ৃহি তং শঙ্গুং 

যাঁদ মে শৃভমিচ্ছাস॥ অন্নদাপি ন বৈ কাধ্যা ভবতা শেমুষাদশী। 

পারাশর্ধ ইতি শ্রৃত্বা সংজ্ঞয়া ব্যাজহার হা। ভুজস্তস্তঃ কৃতত্তেন নান্দনা দৃঁজ্টি- 



, ই৬৬...  রায়গণোকর ভারতচন্দু 

মাততঃ। বাকৃত্তভত্ততসতয়াজ্জাতঃ স্প্শ মে কণ্ঠকল্দলীম॥ যথা স্তোতুং 

ভবানীশং প্রভবামি ভবাস্তকম্। সংস্পৃশ্য বিষুস্তংকণ্ঠং গুষ্ঠমেব জগাম হ॥” 

.ব্যাসভৃজস্তপ্ত ও শাপাবমোচন [এ (৯৫।৪৬-৪৭, ৪৯-৫৪)]1 " 

“একদা তস্য জিজ্ঞাসাং কর্তং দেবীং হরোইবদং। অদ্য ভিক্ষাটনং 

প্রাপ্তে বাসে পরমধাম্ম্িকে ॥ আপি সব্্বগতে ক্কাঁপ ভিক্ষাং মা যচ্ছ সন্দার। 

তথেত্যুক্তৰা ভবানী সা ভবং ভবনিবারণমৃ॥ নমস্কৃত্য প্রাতিগৃহং তস্য 

ভক্ষাং নাষেধয়ং। স ম্যানঃ সাহতঃ শিষ্যোভক্ষামপ্রাপ্য দূনবৎ॥” 

'ব্যাসের ভিক্ষাবারণ | এ (৯৬। ৮২-৮৪): 

'মাভৃৎ তৈপূরুষী বিদ্যা মাভৃৎ ন্ৈপূরূষং ধনম। মাভৃৎ ন্ৈপ্রূষা 

মাক্তঃ কাশীং বাাসো শপান্নীতি॥ গব্বঃ পরোন্র 'িদ্যানাং ধনগর্ববোর বৈ 

মহান। মুক্তগব্রেণ নো ভিক্ষাং প্রষচ্ছস্তাব্বাসিনঃ॥ ইতি কৃত্বা মাতং 

বাসঃ কাশ্যাং শাপমদাত্তদা। দত্বাপি শাপং স ম্ানীভীক্ষতুং ক্লোধবান্ 

যযৌ॥ প্রাতিগেহং ত্বরাযুক্তঃ প্রাবশন্বোমদন্তদূক। বনভ্রাম নগরীং সব্বাং 

ক্কার্পি ভৈক্ষং ন চি? | ৫৫110 কাশীতে শাপ [এ (৯৬।১২৫-২৮)। 

'বারাণস্যাঃ কিমথ বাঁধিষ্ঠান্নী দেবতা ত্বমু। [কিংবা নির্বাণলক্ষীস্তবং 

যা কাশ্যাং পঁরিগীয়তে ॥” ব্যাসের অন্নদাদর্শন ! এ (৯৬।১৪১)। 

“তচ্ছুতা বেপমানঃ স পাঁরশুজ্কৌম্ঠতালুকঃ। জগাম শরণং গোরাং 

লুঠংস্তচ্চরণাগ্রতঃ॥ উবাচ চ বচো মাতস্ত্রাহ ত্রাহি ভশং রুদন। অনাথস্তং 

সনাধোহহং বালিশস্তব বালকঃ॥ শরণাগতং সন্ত্াহ রক্ষ মাং শরণাগতম্। 

বহূনামাগসাঙ্গেহমস্মাকং দু্টমানসম॥" শিব কর্তৃক ব্যাসকে তাড়না 

| এ (৯৬।১৯৪-৯৬)] 

বাসের 'হরিসঙ্কার্তন ন' শ্রীমন্তাগবতের_ ছায়াবলম্বনে_.ভারতচন্দ্র রচনা 

আসিল || ব্যাসকাশী নিম্মাণ ইত্যাদ বৃত্তান্ত কাশনখণ্ডে উল্লিখিত 
চে 

নদ ব্যাসকৃত কৃত গঙ্াপ্রশান্ত একাধিক পুরাণের অনুসরণে বির্চিত। ,ব্হ্মবৈবর্ত- 

পপর, পরকীতিখন্ড-, ১২-১৩ অধ্যায় )-এ গঙ্গার বিষুপদ, হইতে ২ উৎপাত্তুর_ 
চা লি 

পাওয়া যায়।_ শিবের গণত শ্রবণে হরির দুবণ, ভগঈরথের মত্তো গঙ্গা 

আনয়ন প্রীত মহাভাগবত পরাণ-! ৬৪-৬৬ অধ্যায় ]-এ এবং রামায়ণের আদি- 



নু ন ১ হত হে টু এট চি রর ক্ষ রি রি যা চি পাও ক ্ 

টি নু ্ 

- জারতচল্দের কাব্যে পৌরাণিক পটভূমিকা. রঃ ২৬৭ 
॥ 

কাস্ড-[৪১ অধ্যায় 1-এ বাত আছে। এই প্রসঙ্গে বিন অংশগীল 
ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করাইক্লা দেযর-; 

| ধরা যারা রর যারা সি 8 

পাপেভাঃ বিফুলোকং স গচ্ছাত ॥”- ব্রক্মবৈবর্তপ্রাণ। 

“বরামহ. গঙ্গাতরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ। ন পুনর্দর- 
উরমস্থঃ কারবরকোটাশ্বরো নৃপাতিঃ ॥৮- বাঁল্মকী রচিত গঙ্গান্টক। 

“বরামহ নীরে কমঠো মীনঃ [কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ। অথবা 

গব্যাতি-শ্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপাতিঃ কুলীনঃ ॥৮--শঙ্কর রাঁচত 

গঙ্গান্টক। 

ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলণ মধ্যে মধ্যে কাঁলদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয-_ 

'দক্ষে গাল দিয়া চলিল উঠিয়া শ্রবণে কর আচ্ছাঁদ'। ['ন কেবলং 

যে মহতোহপভাষতে, শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক]1 

'মন্্রণা কাঁরয়া মদনে ডাঁকয়া সূরপাঁতি দলা পান'। | 'তদগচ্ছ 

[সদ্ধো দেবকাযমির্থোহর্থান্তর ভাবা এব']। 

"অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই'। ['অসৃত সা নাগবধূপ- 

ভোগাং মৈনাকমন্তোনাধ বদ্ধসখ্যম্। ক্লুদ্ধোহাঁপ পক্ষচ্ছিদিবৃন্রশন্রাববেদ 

নাজ্ঞং কুলিশক্ষতানাম ॥'1 | 

অন্নদামঙ্গলের অনেক স্যলে শ্রীগন্ভগবদগীতার অনূরণনও শোনা যায়। 

কিছ দণ্টান্ত প্রসঙ্গতঃ উদ্ধীত হইল-- 

'কালের কাঁমন কালী করুণাসাগরা গো'। ( -দক্ষালয়ে গমনো- 

দ্যোগ)। 1 কালোহাষ্ম লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো লোকান সমাহর্তমহ 

প্রবৃন্তঃ। খতেহাঁপ ত্বাং ন ভবিষ্যান্ত সর্ষে যেহ্বাস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষ্ 

যোধাঃ] (৯৯১৩২) 

চন্দনে ভস্ম জ্ঞরয়ান'। (-সতীর দেহত্যাগ )। ['শীতোষফসূখ- 

দৃ$খেষ্ তথা মানাপমানয়োঃ ॥ যুক্ত ইত্যচ্যতে যোগী সমলোস্ট্রাম্মকাণ্থনঃ ॥ 

সমোহ্হং সব্্বভূতেষ্ ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজান্তি তু মাং ভক্ত্যা 

মায় তে তেষু চাপ্যহম 0 (৬1৭, ৮০ ৯।২৯)।। 



"নট রি রে এ এ 

। লা ক 

ূ 'উত্তদ. অধ ছার, জঙ্গয়: সব জীবের, অন্তরেঃ। (পাঠা )। 

.[অপসেে্ঘন্যাং প্রকাতিং বিদ্ধ মে পরাম্। জাবভূতাং ম্হাব্যহ্যে! 

যয়েদং-ধার্যধাতে জগৎ ॥ ইন্বং শরারং কোন্তেয়! ক্ষেতরমিত্যাভিধীয়তে। এতদ 

যো বোৌত্ত তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তান্বদঃ॥ বাহিরম্তশ্চ . ভূতানামচরং 

চরমেব চ। স্ক্ষনত্বাং 'তদাবজ্ঞেয়ং দুরস্থং চাত্তিকে চ তং॥ (--৭1& 7 

১৩1১, ১৫)]। 

'তুমি সর্বময় তোমা হৈতে হয় সৃজন প্রলয় লর়'। (--অন্নপূর্ণা- 

মৃর্ভিধারণ)। ['এতদযোনীনি ভূতাঁন সব্্বাণত্যুপধারয়। অহং 

কৃতল্পস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ (-51৬)]1। 

'চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ'। €(--শিবের এভক্ষাযান্রা )।' 

| 'ষন্লোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। যন্ত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্বান 

তুষ্যাত॥ অনাদিত্বান্ন্গণত্বাং পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরারস্ছোহপি কোস্তেয়! 

ন করোতি ন লিপ্যতে॥' ( -৬।২০, ১৩।৩১)]। 

“সত্ব রজ তমোগণে প্রবোশয়া তুমি । সৃম্টি কৈলা সূরলোক রসাতল- 

ভূমি॥' (--শিবের পণ্চতপ)। ['সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসন্ভবাঃ। 

নিবধ্যন্তি মহাবাহো ! দেহে দেহিনমব্যয়মৃ॥? (--১৪1৫)]। 

'শুক্রপক্ষ মোর পক্ষ তুমি রতদাস'। (--অলন্নদার বরদান )। 

| 'আগ্রজের্ীতিরহঃ শুক্ুঃ ব"্মাসা উত্তরায়ণমূ। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ধ 

ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥, (-৮।২৪)]। 

'হরিসওকীর্তন'। ['ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং 

নিধানম্। ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধম্মগোপ্তা সনাতনস্তং পূরুষো মতো মে॥, 

(-১১।১৮)]। 

'সকলে সমান যেন অন্নদা তেমান'। (-কাশীতে শাপ)। 

| 'মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সব্বামদং প্রোতং সনে 
মাণগণা ইব]' (--৭1৭)]। 

| 'তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্গ্যাস+। (-__-শিব ব্যাসে কথোপকথন )। 
['ষদা হি নোল্দিয়ার্থেষ; ন কম্ম্মস্বনূষজ্জতে। সব্বসংকম্পসন্গ্যাসণ যোগা- 
পচন্তদোচ্যতে 0) শিেড1৪)]।1 



চারতচগ্টের ফাধো, পৌঁরাদিক পটভামকা প্ হিট 

ধদ্সভাম 'ভূমস্ডলে নিভূবনে পার'। (-সের : অনলেকে: 

স্জঞ্ম)। [জন্ম কর্ম চ.মে খীদকামেবং যো বো তত্বতঃ। তাকজছবা দেহ, 
পুনজ্স নৈতি মার্মেতি সোহজ্জর্ন:॥ লাদেন মান 

'বন্ধীনি মন্ষ্যলোকে॥ (-:81৯; ১৫।২)]। 

মঅনদামল--স্থিতীয় খণ্ড [ তিদ্যাসন্দর কাব্য ]॥ 

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বিদ্যায়ন্দরেও কাব নানাচ্ছানে 

পৌরাণিক কাহিনীর প্রাত হীঙ্গত কাঁরয়াছেন। ' “সূন্দরের বদ্ধমান যাবা, 

দুর্গার ধ্যানের ইঙ্গিত রাহয়াছে__'অতসণ কুসুম শ্যামা ্ মার সকৌতুক'। ধ্যানেও 

দর্গাকে 'অতসীপ,জ্পবর্ণভা' এবং "শ্যামা" [ 'তপ্তকাণ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পাঁর- 
কীর্তুতা'] বলিয়া বার্ণত করা হইয়াছে। .পবদ্যার রূপবর্ণন-এ ['নাভকৃপ 

যাইতে কাম কুচশঙ্কু বলে। ধরেছে কুম্তল আর লোমাবলী ছলে ॥] কালিদাসের 

কুমারসম্ভবের [১।৩৮-৩৯] ছায়া পাঁড়য়াছে। কাঁলদাসও পার্বতশীর রোম- 

রাজকে মেখলার মধ্যমাঁণর দীপ্তস্বর্প এবং মধ্যভাগের ভ্রিবলীকে কামের 

সোপান বাঁলয়াছেন ৫৭]। পবদ্যাসূন্দরের বিচার'-এ ভারতচন্দ্র বিবিধ দর্শন- 

গ্রন্থ এবং পাঁরভাঁষক শব্দের নাম কাঁরয়াছেন। 'আত্মততে পূর্বপক্ষ সুন্দর 

কারল' প্রভাঁতিতে 'আত্মতত' শব্দাটর দ্বারা 'আত্মতত্ীববেক' নামক প্রখ্যাত 

দার্শীনক গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'বেদাস্ত একাত্মবাদস দ্বযাত্ববাদশ তর্ক” 

প্রভৃতি পদে কবি সংক্ষেপে ষড়দর্শনের মম্মোদ্ঘাটন কাঁরয়াছেন। তততৃস্ত 

বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন' ছন্রটি উদয়নাচার্ষোর 'ইদং তু কন্টকাবরণং তত্তস্তু 

বাদরায়ণাং পদের প্রাতধবনি। 'বাকছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে পদাংশাটিতে 

ন্যায়দর্শনের 'বাকছল', 'সামান্যচ্ছল' এবং 'উিপচারচ্ছল'-_এই ছলল্রয়ের অন্যতম 

বাকছলের প্রাত ইঙ্গত বর্তমান! ৫৮]। 'কোটালের চোরানমসন্ধান-এ কাশীরাম 

দাসের মহাভারতের সৌপ্তিকপর্র্বে দৃয্যোধনের হর্যাবযাদযুক্ত মৃত্যুর ইঙ্গত 

আছে-হারিষে বিষাদে হৈল একত্র মিলন। আমার ঘাঁটল দৃয্যোধনের মরণ 071 

পুনশ্চ বিরাটপর্বেরও উল্লেখ আছে--ভারত বিরাটপর্রবে কাঁহয়াছে ব্যাস। 

এইরূপে ভীম কৈল কাঁচকের নাশ॥'। মহাভারতের আঁদপর্রে কৃ্-পূর শাম্ব 

কর্তৃক দুযেধিন-কন্যা লক্ষণা হরণ ও তদপুলক্ষে শাম্বের বন্ধন এবং ভাগবত- 

হ৩।৬২-৬৩]-এ উধা-আনরুদ্ধের আখ্যান রাজার নিকট চোরের ক্লোক পাঠ 



২৪০ প্লায়গণাঝার ভারতচন্দু 

ফাঁথধত হুইয়াছে--'লক্ষণা হরিয়াছিল কৃফের নম্দন। তার দায়ে বিপাকে 

ঠোঁকল দুষ্যোধনা। এইরূপে আনরুদ্ধ উষা হরোছিল। তাহারে বাদ্ধিয়া বাণ 

ধূবপাকে 'পাঁড়ল॥'। ভাগবতপদুরাণের জরাসন্ধ-কাহিনশর উল্লেখ 'কোটালগণের 
স্বেশ'-এ আছে ['ফাটক হইল জরাসন্ধ কারাগার']। 'শুকমুখে চোরের 

পাঁরচর' গ্রহণ প্রসঙ্গে নানা ছলনার উল্লেখ ভারতচন্দ্র কারয়াছেন--দস্য কন্যা 

মহোষধে, পাঁতি কার সাধু বধে, বিদ্যা বীরসিংহের তেমনা'। এই পর্যায়ে 

অনোদ্ধাতাঁটি কো তত এমকে 

“রাজগৃহে নানা কৌশলে পত্রীকর্তৃক পাঁতিবধের একাধিক দস্টান্ত 

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১1১৭) প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনু- 

সংাহতার (৭1১৫৩) কুল্লুক ও মেধাতাঁথর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য! ৫৯11” 

নানার্প ছলাকলার সাহাষো প্রতারত করিয়া বিস্তবানগণকে হত্যাকরণ এবং 

অর্থাপহরণের অনেক গল্প শোনা যায়। সম্ভবতঃ এইরূপ কাহিনীর ইঙ্গিত 

ভারতগদ্র করয়াছেন। 
বারমাস বর্ণন-এ কালিদাসের খতুসংহার [২১১] ও মেঘদৃত 

[১1২২] এবং ম।ঘের শিশুপালবধ-[ ৬।৩৮]-এর ছায়া দেখা যায়। ভারতীয় 

সাহিত্যে হিমালয়ের একাট বিশেষ স্থান আছে। অন্নদামঙ্গলে কৈলাস বর্ণনায় 

কাব মহাভারত ও কাঁলিদাসের অনুসরণ কাঁরয়াছেন। 

ই ন্মদাম্ল-_ভূতশীয় খণ্ড [মানসিংহ কাব্য] ॥ 

অশ্নদামঙ্গলের তৃতীয়খন্ড-[ মানাসংহ1-এ দেশাবদেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে 

ভারতচন্দ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপাঁত-খুল্পনা, সাধু শ্রীমস্ত এবং মনসামঙ্গল 

কাব্যের জানু-মানু [ওরফে জালু-মালু ] হাসান-হোসেনের কাহিনীর উল্লেখ 

কাঁরয়াছেন-_ 

এড়ায়ে মঙ্গলকোট উজানী নগর। খূল্লনার পত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর॥ 

রহে চম্পানগর ডাহনে কতদূর । চাঁদবেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥ 

জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস। হাসান হোসন গিয়া যথা কৈলা বাস॥ 

-দেশবিদেশবর্ণন 

জগন্নাথ পুরীর বিবরণ ভারতচন্দ্রের কথায় উৎকলখণ্ডেতে স্যাবাদিত'। 

উৎ্কল-খন্ডে বর্ণিত স্বর্ণ, তান ও রোপ্য নাম্মত পুরীর উল্লেখ ভারতচল্দু 



| ভারতের কালো পৌরাপিক পউভুছিকা ২৭৯ 

কারম্াছেন। জগলাথ 'সর্ধাদৃত দারুরক্ষ'ণ ৬০]। রাজা হল্ট্পং$ ৭ 

অস্বমেধ বজ্ঞকালে গোখুরাগ্রে মাটি উঠিয়া যজন্লে যে-মহাগহরর় হইয়া 
দানীয় জলে পাঁরপূর্ণ হইয়াঁছল, তাহাই ইন্দ্রদনযম্ন হ্দ নামে পরিচিত। 
প্রলয়পয়োধিজলে মহামুন মার্কণ্ডেয় ভাসতে ভাসিতে নীলাচলে ভগবানের 

শরণাপন্ন হইলে বিণ তাল্নমিত্ত চক্লাঘাতে যে-সরোবর রচনা কাঁরয়াছিলেন তাহাই 

খ্বেতগঙ্গা বা মার্কন্ডেয় সরোবর । ইহা শ্রীথশ্ডের অন্যতম তীথস্ছান [৬৯)। 

জগন্নাথের প্রসাদের জাতাবচার নাই ৬২]। 

'পাতশাহ-ভবানন্দের বাদানুবাদ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র হিন্দু ও মুসলমান, এই 

দুই সম্প্রদায়ের ধম্মগত ও দর্শনগত এঁক্যসাধনায় মিলনের হীঙ্গত কাঁরয়াছেন- 

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত। দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত ॥ 

হন্দু মুসলমান আদ জীব জন্তু যত। ঈশ্বর সভার এক নহে দুইমত ৬৩] ॥ 
_পাতশাহের প্রাত মজুন্দারের উত্তর 

'অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপণ্'-এ কবি দেবী অভয়াকে পাতশার তক্তে বসাইয্লা জয়া 

বিজয়া প্রভতিকে লইয়া একটি সৃবিরাট পাতশাহস ব্যাপার সূন্টি কারয়াছেন। 

ইহার পশ্চাতে রাহয়াছে মহামায়ার মায়াশাক্ত এবং কবির বর্ণভুয়িস্ট কল্পনা- 

তালিকার সার্থক ও সসংযত প্রয়োগ । বাবধ পৌরাণিক কাহিনী সম্বদ্ধ এই 

কাব্যাংশাঁট যথার্থই রমণবয়। 'রামায়ণ-কথন' কবি-কৃত সংক্ষিপ্ত সপ্তকাণ্ড 

রামায়ণ--বাল্মীক পুরাণ মত, রামের চাঁরত যত, সংক্ষেপে কাঁহব 'বিবারয়া' । 

রামায়ণের পাঁরবর্তে ভারতচন্দ্র 'বাল্মশীক পুরাণ" ৬৪] শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । 

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বাবধ পৌরাণিক কাহনী. হইতে তদীয় কাব্যের 

বিষয়বস্তু সংগ্রহ কাঁরয়া একটি সুসমঞ্জস কাব্য সৃষ্টি কাঁরয়াছেন। পাঁণ্ডিত-কাব 

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যথার্থই অপর্্ব। 

' ৯ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়_ফিন্ মহাকাব্য কালেভালা বা বারভূমি [শারদীয়া 
আনন্দবাজার পাত্রকা। ১৩৫৭ সাল। প্ঃ ১৮-১৯ ]। 

২ 5. 7, 00502]৮0005 928য। 00110555101000606 0 ১৪ 13610821। 

[,93£5886 [০. 0. 1926. ৬০]. 2 927]. 

৩-৪ আশুতোষ ভটাচার্ধয-_বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ! ২র দং। ৯৩৫৭ সাল। 

পঃ ৮৯, ৯১৯৯১]) 



০১০০ 

7 মঙ্গলকাবোর অন্টাতম বর্পিতিব্য বিষয় দক্ষজ্ঞনাশ দ্বারা সম্ভবতঃ ইহাই ফুচিত হয 
'যে, অনার্ধ)-শিবদেবতা ও দক রুদ্রদ্বতা একাত্ম হইলেন। পাঁঠমালার দ্বারা শিব সব্ধ- 
ভারতীয় হইলেন। শিবের প্রভাব সব্বন্র। ধানভানা হইতেই শিবের গত সুর হয়। 
বারশ্রতে, গাজন বা গণ্ভীরা উৎসবে, সমাজ-জীবনে, চাষ-বাসে এমন কি, তাঁত-বোনাতেও 
শিবের একাধিপত্য [ 1শবো হে, তুমি এই ভবেতে তাঁতবুনা কাজ ভালই সে তো জালো'__হরি- 
মোহন কুণ্ডু ]। 

৬ 900 ৬০091১11076 [115011021 82515 01 981৮)91 [910018, 13150. 
৮০1. [10 27091018000 1950. 72. 2281. 

৭ ১. 6. 01)802101--1000-চাল 200 111001 [1952. 05 34), 

আসামে শাক্তপূজার ক্রমাবিবর্তনের ইতিহাসে আর্যানার্যয মিশ্রণ ঘাঁটয়াছে। শৈবধম্্ম আসামে 
বহ্ প্রাচীন কাল হইতেই প্রচালত। পরে 'কামাধ্যা” [ -জাপানশ “কামী দেবতা ], 'উত্রতারা, 

খ্তাম্েশ্বরী' প্রভাতি দেবতা আর্ধদেবগোষ্ঠীতে আপন-আপন স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। 
শিবের লিঙ্গমূর্তি-কল্পনার মূলে আদিম সমাধিক্ষেত্রের শিলাস্তন্ত-[ -মেনৃহির 1-এর 

পূজার প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। শিব বা রূুদ্রদেবতার লিঙ্গমূর্ত বাতীত বহুবিধ মূর্তি 
বিদ্যমান আছে ।-[ লঙ্হাম্ট--ভারতীয় প্রক্রতত্-বিভাগের বাংসারক বিবরণী ( দক্ষিণভারত। 
১৯১৫-১৬ খু)। ?ট, এ. গোপীনাথ রাও-এলমেশ্টস্ অব্ শহন্দু আইকনগ্রাফী 
€ হয় খণ্ড। ২য় ভাগ)]। 

৮ 73. 29 6-100 ৮100-705000555- বিমা 000 15520110108 

[9100109. 131)298, ৬০], [7 13981810000 2959-৮ 487 

জ্যোতিম্সয় মৌলক- আসামে শক্তপ্জার ক্রমাববর্তন ! যুগাস্তর। ২৮-৬-১৯৫৩]। 

৯ ক্ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষণ মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদস্তী। নাহং তৃপ্তা বদজ্তী 

জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি॥ হস্তাত্যাং ধারয়ন্তী জব্লদনলসন্লিভং পাশমগ্রম্। 
দক্তৈজ্বুফলাভৈঃ পাঁরহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী ॥'--[ তন্্সার ]। 

১০ নৃমুণ্ড পাঁরকজ্পনায় অনেকে অনুমান করেন, আসামী মাথাশিকারী নাগা- 

জাতির প্রভাব আছে। [আশুতোষ ভট্রাচার্য_ বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইীতিহাস। ২য় সং। 
১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৬১৩]। বার্ণিয়োর 'ডায়াক' জাতিও নৃমৃণ্ডশিকারণ। 

১৯] ৮111 95 5৫08 00৮৮ নিত 1590৮ 00994655 ৮0 20781210901 

(11701601 091095. 800 006 0016029165৩ %/111 96৮ £.6 606৮ 2161706 0000515 

151735 10115011096 থ17িশে)6 (00101৮ চ]) টন টিন 02 ুপযাল। ৬০ 

0196767, 10156071021 00150160005 006 10 ৩0 2,06৮18105 10911611160. 10) 006 

(00595 70৮ 15 09091 01561 12101 06 6 10 [টি 0রাাশিশা 

21517051917), 321৮1নাে 270 11100611010 05 ১%৭৮61005, 2143-44] 

১২ 'ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্ষণঃ পরমাত্মনঃ। ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্্বং ত্বং জগ- 

জ্জননশ [শিবে॥ সাকারাঁপি 'নিরাকারা মায়য়া বহুর্যাপণী। ত্বং সব্বাদিরনাদিস্তবং করণ 

হর চ পালিকা॥” [মহানব্্বাণতল্ল (জগল্মোহন তর্কালগ্কার অন্যাদত। ১২৮৫ সাল 
৪র্ধ উল্লাস। ১০, ৩৪ )]1 

১৩ শাক্ত এবং সাংখ্য উভয়বিধ দর্শনেই সষ্টিকর্তৃত্ব শাক্ত ও প্রকাতির উপর আরো- 

পুত 



ভারতচগ্েয কাবো পৌরাণিক পটভাদিকা * "২৭৩, 
পপিত হাইয়াছে। শিব শী ব্যতীত সুষ্টিনশলাপরায়ণ হইতে পারেন না, পরে নাসির 

ভোলানাথ-প্রকৃতিং পশ্যাত পররষঃ প্রেক্ষকবটরাগ্থিতঃ ক্বন্থঃ' 4 সাংখ্যকারিকা ]। 
১৪ নাহার রঞ্জন রায়-বাঙ্গালশর ইতিহাস [ ১ম সং। ১৩৫৬ সাল। দ্বাদশ অধান 

-্ধর্্সবদ্ম ও ধ্যানধারণা'। পল্চদশ অধ্যায়_-ইতিহাসের ইঙ্গিত” ]। 
১৫ পসর্গশ্চ প্রীতসগ্শ্চ বংশো মন্ব্তরাঁণ চ। বংশানুচারতগৈব পূরাথং প- 

পক্ষণম্ 0 [কৃম্মপিরাণ ]1 

১৬ 'এই সকল সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মৃকুল্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দের 

অন্নদায় পাঁরণত হন। ম্ুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে ভারতচন্দরের অন্নদামঙ্গলে যে সমস্ত" 

জায়গায় কাহিনীর দিক দয়া স্বাতন্ন্য লাঁক্ষত হয়, তাহা সমস্তই তাঁহার এই সংস্কৃত 

পৌরাণিক আঁভিজ্ঞভা জাত।, 1 আশুতোষ ভট্রাচার্যা--বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। ২ম 

সং। পৃঃ ২৯৮]। অবশ্য, 'স্বকপোল রচনাশীক্ত বিষয়ে মোটাধাঁত ও দোজ্জা পারিধানকারী 

দামুন্যার দারদ্ু ব্রাহ্মণ শোভন ধুতি ও উড়ানী পরিধানকারণ রাজা কৃষচন্দ্র রায়ের সসত্য 

সভাসদ ভারতচন্দ্রকে 1জাতিষাছেন' | রাজনারায়ণ বসু--বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য 'বিষয়ক 

বক্তৃতা (১৮৭৮ খিঃ। পৃঃ ১৩-১৪)1 কিনা, তাহা কাব্যকোধিদগণের গ্বারা 'নিদ্ীরিত 

হইয়া শিয়াছে ! মঙ্গলকাব্যে ভারতচল্্র। প্ঃ ১৮৫]। 
১৭ নঅন্নং বক্ষোত।-1[ তোতিরীয়োপানষং1। “তপসা চ৭য়তে ভ্রহ্ম ততোহম্লমাভি- 

জায়তে। অল্লাৎ প্রাণো শনঃ সত্তবং লোকাঃ কর্মস্ চামৃতমৃূ॥ যঃ সব্বজ্ঞঃ সব্বীবৎ তস্য 

জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্রক্ষণঃ র.পমন্নং চ জাষতে ॥, [মন্ডুকোপনিষং। ১ম খণ্ড; 

৮-৯]। '্যঃ পূর্বং তপসো জাতমন্তাঃ পূর্বমজায়ত। গৃহাং প্রাবশ্য তিম্ঠম্তং যো 

ভূতোভির্বপশ্যত ॥ [কঠোপনিবৎ। 5র্থ বল্লন-৪ 11 

১৮ সানুবাদ স্তোবররতমাণা ও কবচরত্মালা [প্রসন্নকুমার শাস্ী সম্পাদত। 

কাঁলকাতা ১৩১৪ সাল। 5র্ঘ সং1] দ্ুণ্টব্য। 
১১ কালিদাস রায়--প্রাচখন বঙ্গসাহিত্য [ ৩য়-৪র্থ খণ্ড । ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ২৩০7 
২০ তুলনীয়-বেদাস্ত দরশনে প্রন্ম যারে বাখানে আনে বলে পুরুষ প্রধান। বিশ্বের 

পরমগাঁতি হেতু অন্তরায় পাঁতি তারে মোর লক্ষ পরণাম ॥'-_মূকুন্দরাম। 

২১ অতুলচন্দ্র গৃপ্ত-গণেশ শিক্ষা ও সভ্যতা || প্রস্তর, ধাতু ও দগ্ধমত্তকা 
ধনার্সিত যে সকল দণ্ডায়মান ও উপাঁবস্ট গণেশ-ম 1 পাওয়া গিয়াছে, সেগাল সাধারণতঃ 

১তুভুজ। বস্তু নৃত্যরত গণেশের মূর্তিতি হাস্তের সখখ্যাধকাও দেখা যায়। 

২২ লক্ষ্ীর বাবিধ রূপ পাঁরক্পিত হইয়া থাকে । [ দ্রণ্টন্যাঃই অমূল্যচরণ "বিদ্যা- 
'ভুষণ-ক্ষ়শ (প্রবাসশ। ৩০ ভাগ। ২য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল। পড্ ১৬২-৭১)]। 

২৩ এখশিয়াঁটক সোসাইটি পথ নং ৯ এফ ১৭ (অন্ভদাকম্পে )। 

২৪ রাক্জা রাজেল্দুলাল ত্র--061065 0582৭1016 1410110006৯ 896৬ 11 

২৫ 'বাঙ্গালার শাক্ত উৎসবের প্রাচীনতা' [ উদ্বোধন'। আশ্বিন ১৯৩৪৮ নাল। 

সঃ ৩৭০-৭৬ ]। প্র 

ই৬ ্ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস, মুখে মদ মৃদু হাস, মহেশের নাচন দেখিয়া'।- 

] অননদাবন্দনা ]1 

৯৮ 



ইহন' রঃ রাপোকর ভারতচ্ 

২৭ মির উনউিটিলসিল লন জর 
যন্দনা]।  ক্করস্ছররগান্বকাস্পানপনালম্মদে।  প্রচ্ছতুক্তভক্তশন্থুনর্জনে কউন্ষদে। 
[অজল্দারের অন্মদান্তয 31 | 

২৮ মহাভাগবতপূরাণ | শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ কর্তক অনৃদিত। ১ম খণ্ড । পরও ১৬] 
২৯ মাক্ডেয় পরা 5৬, ৮১, ৮8৪ ও ৮৫ অধ্যায় ]। র 

৩০ “ারণং সর্্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ। লোকেষু সম্টিকরণাৎ ঘন্টা ব্রন্ধে' 

শপয়তে ॥ বিফুঃ পালয়িতা দোব লংহর্তাহং তাঁদচ্ছয়া। হব্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সন্দে 
তশবাতনং ॥, [-হানিব্বধণশ তল্ম €২য় উল্লাস। শ্লোক ৪০-৪১)]। 

৩৯ “সা চ ব্রহ্মস্বরূ্য চ, মায়া নিতাসনাতনী। যথাত্মা চ যথাশাক্ত, বথাগ্নে 

দ্বাহকা স্মৃতা॥ অতএব হি যোগাল্দ্রঃ স্মীপুং ভেদং ন মন্যতে। সব্্বং শ্রক্ষময়ং পশ্যন 
শন্বং পশ্যতি নারদ ॥ অংশ্বর্পা কলার্পা কলাংশাংশ সমূস্তবা। প্রকৃতৈঃ দেবশ শবশ্বেষ 

দেবি চ সব্বযোষতঃ 1 [- ব্রক্গবৈবর্তপুরাণ ]1 
৩২ অপাণিপারদদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যক্ষুঃ স শণোত্যকর্ণণ। স বেত বেদ 

ন চ তস্যাস্ত বেত্তা তমাহঃরগ্রং পুরুষং মহান্তমূ ॥+ [শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৩।১৯)] 

খুশলম্টীয় সপ্তদশ শতকের কাব সৈয়দ আলাওলের “পদ্মাবতশ'-কাব্যেও অনুরূপ বর্ণন 

আছে--শবনি জীবে জয়ে বান করে করে কম্। জীবহশন কর্তা সেই কে বাঝিবে মর্ম! 

পদ নে চলে প্রভু কর্ণ বিনে শুনে । হিয়া বিনে ভূতভাবষ্যৎ সব গুণে ॥ চক্ষ (বিনে হেরে 

পল্থ পাখা বনে গাঁত। কোন রুপ সম নহে অনন্ত মুরতি॥ স্ছান বিবাচ্জত সদা আহ্ছে 
সর্ব ধাম। রূপ রেখা বাঁহর্ভূত নিরমল নাম ॥ 

৩৩ ঘনরামের ধর্্মমঙ্গল' কাব্যেও আছে--শবস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে। 
কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলো ছলে ॥ পচাগন্ধ মৃতদেহ মনে আভলাষী। তপস্যা করেন 

ব্ক্ষা গেল কাছে ভাসি । দারুণ দূর্গন্ধ হেতু হাত দিলা নাকে। বাঁ হাতে ফেলায়ে জল 

ভাসালো মড়াকে॥ তার পর মায়া তনু গেল িফুপুরে। চিনিতে না পারি 'বিষু ভাসাইল 
দূরে॥ শঙ্করে ছলিতে তবে হল অন্বন্ধ!? দূর হইতে মহাদেব পাইল মড়া গন্ধ॥ আনল 

বাড়ল বড় ব্াঁঝ বক্ষ তন্ম। জব জন্তু নাই কিন্তু জলে অঙ্গজনূ॥ এত ভাবি সদানন্দ 
'বিহবল হইয়ে। মহেশ নাচেন মৃত মায়া তনু লয়ে। তৃষ্ট হয়ে বামদেবে ব্রহ্ম দিল বর। 
তুমি সৃদ্টি সংহার করহ অতঃপর ॥' [দ্রষ্টব্যঃ ব্রজসূন্দর সান্যাল-_মাঁণক গাঙ্গুলী ও 
ধম্মঙ্গল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পন্রিকা। ১২ ভাগ । ১৩১২ সাল। ১ম সং)]। 

“ ৩৪ মংস্যপ্রাণ-[ ৩য় অধ্যায় 1-এ কথিত আছে যে, রক্ষা স্বীয় কন্যার রূপে মুগ্ধ 

হইয়া তাহাকে দোখতে থাকিলে কনম্স ব্ক্মাকে বেস্টন কারিয়া ঘুরতে থাকে । চারিদিকে 
ফিরিয়া ফিরিয়া ব্রহ্মার চাঁরিটি মুখ হয়। পরে উক্ত কন্যা আকাশে উদ্ডপন হইলে ব্রদ্জার 
অপর এক মুখ হয় কিন্তু পরে উহা জটার দ্বারা আবৃত হয়। পুঞ্পদস্ত প্রণশত শিবমাহম্ন- 

স্রোতে কামূক পিতা ও কন্যার বিরোধ ব্যাধরূপে মহাদেব ভঙ্জন করেন। শিবপুরাণে কথিত 

আছ্ছে ঘে, আত্মপ্রাধান্য হ্ছাপনার্থ শিব ত্রজ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন আমার আছিল 
বাছা পাঁচটি বদন। এক মাথা কাটিয়া লইল পণ্টানন ॥-_ভারতচন্দ্ ]। 

৩৬ 'বেদাস্তং গঠনে নিত্যং সর্বসঙ্গং পারভাজেং। সাংখাযোগবিচারস্থ স বিধ্ো 
শন্বজ উচ্যতে ॥ ৰ 



পু 

ন্ ॥ ্ রি শ প্র শি ঈদের 

৬% তুলনীয়$ ৮২৮. বেরা, বীর ভবানান।-_ খতি-হ। 5৫1. 
নরেপ-রর্ণনা অনারও পাওয়া হাইতে পারে।। ঘন্ষ বন্ুক শশবনিম্যা ও বকা দেহত্যাখ'-4, 
রি রা নঁশব-বিরাহ'নএ বিধি কর্তক 
[বের পরিচয় দানে, 'এয়োগণের শিবানন্দা"তে, 'অল্নদার আত্মপরিচয়' দান ইত্যাদিতে ব- 
পরাণ [জ্রানসর্যাহতা। ১৪ অধ্যায়। শ্লোক ২৬-৩৯], বৃহদ্ধদর্মপুরাণ [মধ্যখণ্ড। ২০ 

অধ্যার। ক্সোক্ ২৯-৩২1, স্কন্দপুরাণ [মহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ড। ২২ অধ্যায়। প্লোক 
&০-৫৪ 1, বামনপূরাণ [ ৫১ অধ্যায়। প্লোক ৬৩-৬৪ ], কালিকাপুরাণ [৪৩ অধ্যায়। শ্লোক 

৭২]. কুমারসন্তব [ ৫ম সর্গ। গ্লোক ৬৬-৭৪] প্রভৃতির অনুবর্তন সস্পন্ট। 

৩৭ ভারতচন্দ্র ইহার উল্লেখ কাঁরয়াছেন--'একবার ক্লোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে। 

অদ্যাঁপ সে শাপে ফির মুন্ডধারী হয়ে॥ [কাশীতে শাপ]। 

৩৮ কবিকঙ্কণের চণ্ডামঙ্গল কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়--'নাহ জানি 

আদ মূল, কিবা জাতি কিবা কুল, না জানি যে কেবা 'পিতামাতা। ভূষণ হাড়ের মালা, 
*মশানে বিনোদ খেলা, হেন শিব আমার জামাতা ॥ অঙ্গে রাগ চিতাধূলি, কাঁখেতে ভাঙ্গের 

ঝুলি, বিষধর উত্তরী বসন। শ্মশানে যাহার শ্থান, তারে কেবা করে মান, দেব ব্যা্ধ কহে 

কোন জন॥ সত কন্যা গুণানাধ, তারে বিড়ম্বিলা 'বাধ, পাতি দাঁরদ্র গদিগম্বর। নাহি 

মানে পারতোষ, লোকে গায় ধম্মদোষ, অপষশ গেল 'দিগন্তর ॥ 

৩৯ 'মন্রচ্ড়ামাঁণ নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় সত্য, তবে তাহাতে পাঁঠের 
পাঁরচয় 'ছিল 'কিনা বালবার উপায় নাই।, | ভারতচন্দর গ্রল্খাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ 
প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৬ সাল। পরও ৪৭৭ )]। 

৪8০0 1). 0. ১1108772172 52786921175. 11051008], 49190050016 ০01 

চ3677821 ৬০1. 5৬, 0. 7 5948 72. 1-108. এই প্রবন্ধে 'পাঠনির্ণয়। বা 'মহাপবঠ- 

নিরূপণ" নামে একাঁট পণঠমালা (রচনাকাল আনুমানিক টানি? হাতি 

হইয়াছে। 
৪১ তুলনীয়__'ভগের লোচন কাঁরলা মোচন পূষার ভাঙ্গিলান দত্ত।' [ কাবিকঙ্কণ 

চণ্ডী ]। 

৪২ 0810020108৩ /51)01017001150015, 1৬01, 1, 2, 3321. 

8৩ 1 15 10661690106 0 15016 ঘ0)। 0015 00100606009, 81721500009 00, 

$১1)0 10060100015 42 01745 (00150108  40159500102) 05087068000 190895 

10 16895 2৮ 0000৫ 0৫0 (৬15. 05528) 60 00805 006 01000062557 010961% 

11105 18) 1715 4১70909-018082]2 006 16901818501 006 91৮50139776, 20506 04 

1015 2৮০৪৭ 11)0505010559 0 ৮36 81970080009179901 (091 180 0800.081002103) 

গুতা, [00 05 08106 59722786795, (09০80021108 005 49100 

০০৫৫০৮৮ 0 3০0881, 7948. ১, 39)1, 

ভুত উাজিগিডিগিত হা লা রে 
কিন্তু অন্ধ ইহারা উপপাঠের মধ্যে পড়ে। 

৪৫ দশ মহাযীবদ্যা-_কালণ, তারা, যোড়শী, ভুবনেশ্বর, ভৈরবা, ছিন্সমন্তা, ধূমাবতণ, 
বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা। 

গর ক 



৯৭৬ রায়গুখাকর ভারতচল্্ . 

'এপরে পরই দের িন্দৃতন্ের সন্তর্ভুক্তা হন। তারা-সাধনার উৎপাতিস্থল ভোটদেশে, তিষ্বত- 
, নেপাল অণ্চলে। বরভূমের ধতারাপশঠ'-এর উল্লেখ ভারতচল্দরের পণঠমালাতে নাই। অপেক্ষা: 
 ক্কৃত অ-প্রাচীন গ্রল্থ ণশবচারত'-এ ইহার উল্লেখ আছে ।-_[ কালপেচার বঙ্গদর্শন--তারাপাীঠ 
€ষুগান্তর। ২৭-৩০-১৯৫৪) 71 | 

৪৬ অনম্ট ভৈরব-_অন্সিতাঙ্গ, রূর্, চন্ড, ক্রুদ্ধ, উল্মন্ত, কাঁপত, ভশবণ, সংহাক্ষঃ 
8৭ ভ্ারতচন্দ্রে গ্রন্থাবলধ বঙ্গবাসী সং ১২১৯৩ সাল। দেবেল্দ্রবিজয় বসু 

সম্পাদিত। পৃঃ ৯৪৮ ]। বাঙ্গালা ভাষার আভধান [ জ্ঞানেল্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত। ২য়. 
সং। ১৯৩৭ খীহ। ইয ভাঙ্গ। পৃঃ ১৩৪৭-৪৯]। 

৪৮ শব্দকম্পদ্রুম [কদিকাতা। সংবৎ ১৯৩২1 চতুর্থকাণ্ড। পৃঃ - ২৩২৩-২৫] 
দ্রস্টব্য। | | 

৪৯ শাঁশিভূষণ 'বদ্যালগ্কার-_জবনশকোষ [গ্রৃতি' শব্দ দ্রস্টবা।। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় 
ষে. প্রাচগন কাঁবগণ হরঃগাঁরনর বিরহাঁদি বর্ণনাচ্ছলে ষড়খতুর স্ন্দর চিন্ত অঙ্কিত কাঁরয়া- 
ছেন। [মহম্মদ শহদ-ল্লাহ--মদনভস্ম (লসুমত। ৩১ বর্ধ। হয় খন্ড । ৬চ্ঠ সং। চৈশ্ত 

১৩৫৯ সাল। পৃঃ ৯২৮)]। 
€০ দঅসম্মতঃ কন্তবমূুক্তিমার্গং পুনর্ভবক্রেশভয়াৎ প্রপন্নহ।  বন্ধশিচরং তিষ্ঠতু 

স্ন্দরীনামারোচিত ভ্রচত্ুরৈত কটাক্ষৈঃ ॥ অধোন্দ্য়ক্ষোভময্শ্মনেতঃ পুনবাশত্বাপদ বলবাতি- 

গৃহ্য। হেতুং স্বচেতে বিকৃতোর্দীদক্ষ; দিশামুপান্তেক সসর্জ দৃ্টিম 11 কুমার- 
সম্ভব। ৩1৫, ৬৯1। তুলনীয় কাবিকঙ্কণে-_“সম্মোহন অস্ত্র বীর পুঁরিল সত্বরে। ঈষচ্চণ্ল 

হুর হইল অন্তরে ॥ ধ্যানভঙ্গ হৈল হর চারদিকে চান। সম্মৃখে দৌখিল চাপধারী পণ্চবান-॥ 
.কোপদুষ্টে মহাদেবের বাঁরষে দাহন। দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন ॥' 

৫&১ “কক নু মাং তুদধীনক্রশীবিতাং 'বিনিকপর্ধা ক্ষণাভন্বসৌহদঃ। নাঁলনীং ক্ষত- 
সেতুবন্ধনো জলসম্ঘাত ইবাস বিদ্রুতঃ ॥ হৃদয়ে বসসশীতি মধাপ্রয়ং যদবোচস্তদবোমি কৈতবম্। 

উপপচারপদং নচোঁদ্দং তমনঙ্গ কথমক্ষতা রতিঃ॥ মদনেন €বনা কৃতা রাতিঃ ক্ষণমাঘং কল 
জশীবতোতি মে।  বচনীয়ামদং ব্যবস্থিতং রমণ! ত্বামনূষাম যদ্যাপ ॥*কুমারসম্ভব। 

৪1 ৬, ৯, ২১11 
&ে২ 'উমেতি মাত্রা তপসো 'নাষদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।'--[ কুমারসম্তব। 

১1 ২৬]। 

€&৩ "শুচৌ চতুর্ণাং জবলতাং হাঁবর্ভুজাং শ্াচীস্মিতা মধ্যগতা সৃমধ্যমা। শবাজত্য 

নেতরপ্রাতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদ্ষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥ শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনশং নিরক্িয়া- 

'স্বম্তরবাতবৃণ্টষ। ব্যলোকয়মুন্মিষিতৈস্তাঁড়ল্ময়ৈর্মহাতপঃ সাক্ষ্য ইব ্ছিতাঃ ক্ষপাঃ॥ 
দিনার সাতান্তহমোৎকরানিলাঃ সহস্যরান্ীরুদবাসতৎপরা। পরস্পরাক্রুন্দিনি চন্রুবাকয়োঃ 

“পুরো বিবযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥'৮[ কুমারসম্ভব ($1 ২০, ২৫, ২৬)]। ৃ 
ও অনুরূপ তপস্যার কথা মন্ুসংহিতা [৬1 ২৩], রঘুবংশ [১৩1৪১], শিশুপাল 

বধ ২1৫১] ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। 

&৪ "অসত দদ্যঃ কুস্মান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি। পাদেন নাপৈক্ষত 
সন্দরশপাং সম্পক়াশিজতন্পরেপ॥ বধান্বিরেফঃ কুস্মৈকপারে পপোঁ প্িযাং স্যামনড, 



ৃ .. ভারতচন্জের কাব্যে পৌরািক -গটভূদিকা ২৭৭ 

বর্ততঘানঃ। শঙ্গেশ চ স্পর্শীনমীীলিতা্জীং মশীমকণ্ভ্রত বাফসায় | কুমারদয। ৩। 
২৬, ৩$]। 

৫৫ কাশ+র প্রকৃত অর্থ ও তাহার উৎপাতি বৃত্তান্ত কাশীখণ্ড- ১০০ অর্ধায 1" 

বার্ণত হইয়াছে--সা শাভিঃ প্রকৃতিঃ গ্রোক্তা সা পূমানীম্বরঃ পরঃ। তাভ্যা্ রমমানাার 
তীষ্মন্ ক্ষেত্রে ঘটোস্ভবঃ॥ পরমানন্দরপাভ্যাং পরমানন্দরূপিণী। 'পণ্যক্রোশপারমাগে 
চ্বপাদতলনিম্মিতে॥ মূলে প্রলয়কালেহাপ ন তৎক্ষেতং কদাচন। তদা বিহত্তমীশেন ক্ষেত 
মেতাদ্বিনম্মতম॥, পুরুষ [5 শিব] ও প্রকাত-[ 7 পাব্বতগ ]-র বিহার স্বানই বারাপসী। 

&৬ অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের বহু কাঁহনী ভাগবত হইতে গৃহীত হইয়াছে, 

হথা_বলিকাহিনী, তুলসাঁ বৃত্তান্ত, মদনের মত্যু ও পৃনজন্মি, হাঁরনামাবলণী ও সঙ্কীনি, 
কসেবধ ও মথুরালীলা, দ্বারকাবিহার প্রভাতি। 

প্রসঙ্গত: লক্ষণীয়, 'কাশী পারিত্মা' নামক এক অব্বাচীন গ্রল্থে দেবার ব্যাস-ছুলনা 

এবং ব্যাসকাশীর হীঙ্গত মাত্র আছে বাঁলয়া শোনা যায়। 

৫৭ এলাহাবাদ বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পবদ্যাকরসহল্পক' নামে সাকগ্রল্ধের 

৪৪৫; ৪৮৮, ৪৯১ সংখ্যক গ্লোকগূলি তুলনীয়।--[ ভারতচন্দের গ্রন্থাবলণ (বঙ্গীয় সাহিত্য 
পারষৎ প্রকাশিত। ১৩৫৬ সাল। ২য় সং। পৃঃ ৪৭৯]। 

৫৮ দীনেশচন্দ্র সেন-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। পঃ ৩২৫]। রাধামোহন 

গোদ্বামীর মতে গ্ততুত্তু বাদরায়ণাধ' ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ সূত্র। [ ভারতচল্দের 
গ্র্থাবলশী (বঙ্গীয় সাহভা পারষং প্রকাশিত। ১৩৫৬ সাল। ২য় সং! পন ৪৭৯)]। 

৫৯ ভারতচন্দের গ্রন্থাবলী [বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষং প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৬ 
সাল। পঃ ৪৮১|। 

৬০ 'নীলান্্রেঃ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রষীসিংহাসনস্থমূ। নানাল*কারযুক্তং নবন্ন- 
রুচিরং সংঘূতং সাগ্রজেনা। ভঙ্রায়া বামপার্থ্ে রথচরণধূগং রক্গরাদ্রাদবন্দাম-। বেধানাং 

সারমীশং নিজজনসাহতং দারুরক্ষং স্মরামি ॥' 

৬১. 'মাকন্ডেয়াবটঃ কৃষ্ণো রোহিণেয়ো মহোদাঁধঃ। ইন্দ্রদযম্নসরশ্চৈব পণ্চতীর্থাবধিঃ 

স্সৃতঃ॥--1 রঘুনন্দন-কৃত প্রুযোত্তমতত্ে উকলিত ব্রহ্ষপুরাণ ]1 

৬২ পচরস্থমপি সংশুজ্কং নীতং বা দ;রদেশতঃ। যথা তথোপযুক্তং তং সর্্বপাপা- 

পনোদনম্ ॥' 
৬৩ 'সব্বভৃতন্থমাত্বানং সর্্বভূতানি 'চাত্সনি। ঈক্ষতে যোগযক্তাত্মা সব্বন সম- 

দার্শনঃ]। যো মাং পশ্যতি সব্ব্ত সর্ব ময় পশ্যাতি। তঙাহং ন প্রণশ্যামি স চনে 
প্রণশ্যাতি 1-_ শ্রীমন্তগবদ-গাঁতা (৬1 ২৯-৩০)]। 

৬৪ বঙ্গীয় সাহিতা পারষং পঠথশালাতে রক্ষিত ইরেকৃফ দাস বিরচিত 'বাম্মীকি 

প.রুঘ'-এর পধাথতে বাণ্মণীকর পব্ববস্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।-[ বঙ্গীয় সাহত্য পারষং 

গরিকা €৪%। ১৫০)। ভারতচন্দের গ্রস্থাবলী টিটি পারষং প্রকাশিত। ২য় সং। 

১৩৫৬ সাল। পঃ ৪৮৩) দ্রষ্টব্য ]। 



1১৬1 কৃষ্চনন্দ্র-৬খ'ুন্দর কাহিনীর এঁতিহালিকত 
আকবর ষে-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাহাতে 

ধৰংসাগ্ি প্রজবলিত হয় এবং পরবত্তর্ণ কালে তাহা ভস্মীভূত হয়। রায়গণাকর 

ভারতচন্দ্রের জল্মের পাঁচ বংসর পূর্বে মারাঠাগণের সহিত মোগলবাহিন"র 

দাক্ষিণাত্যে পরাজয় ঘাটয়াছল, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১]। আওরঙ্- 

জেবের মৃত্যু-[ ১৭০৭ খু৭ঃ])-র পর তৎপূ্রগণ িংহাসনের আশায় পরস্পর 

যুদ্ধ করে। আগ্রার যুদ্ধে আজেম ও হায়দ্রাবাদের নিকট যুদ্ধে কামবক্স নিহত 

হন। তখন মযয়াজ্জেম বাহাদুর শাহ নাম লইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। 

কিন্তু সিংহাসন তাঁহার আঁধক দিন সাঁহল না। ১৭৭২ খাটজ্টাব্দে তিনি মারা 

গেলে পর তাঁহার পুত্র আজেম উশ্শান সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সেনাপাঁত 

জুলফিকা খাঁর ষড়ষল্মে আজেম নিহত হন এবং তাঁহার অপদার্থ জ্যেষ্ঠ প্র 

ময়েজেদ্দীন সিংহাসন আরোহণ করেন। ময়েজেদ্দীন ইতিহাসে জেহান্দার শাহ 
নামে পারচিত। এই সময়ে উড়ি্যার দেওয়ান-ও-নাজেম ছিলেন জাফর খাঁ 

নাসিরী নাসর জঙ্গ [_মূর্শিদ কাল খাঁ (১৭০৪-২৫ খু)]। নবাব শ্জা 

উদ্দীন মূহম্মদ- খাঁ -শুজা খাঁ (১৭২৫-৩৯ খু১)] তাহার জামাতা। 

মুর্শিদের সাহত জামাতা শৃজার মনাস্তর হয়_অন্যতম কারণ কুল খাঁর কন্যা 

জিনেত উন্লিসার স্বামীর হীন্দ্রয়চাণ্চল্যে মম্মবেদনা। যাহা হউক, শজা খাঁ 

মূর্শিদের আদেশে উঁড়ব্যার প্রতিনিধি হন এবং কন্যা জনেত উন্লিসা পুত্র আলা- 

উদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ! ১৭৩৯-৪০ খুঃ]-কে লইয়া মুর্শিদাবাদে পিতার 

নিকট রাহলেন। মুর্শিদ দৌহিন্রকে বাঙ্গালার দেওয়ানী দেন ও যাহাতে সে 

'নিজামতাঁ পায়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে শজা স্বয়ং অনুরূপ 

চেম্টা করিতোছলন। পরিশেষে শূজা বাঙ্গালার দেওয়ানী ও নাজ্বেমণ পদ 

'দিল্লার সনন্দ বলে প্রাপ্ত হইলে পাত্র সরফরাজ পিতার প্রভৃত্ব মানিয়া লন। এই 

সময় রিহারের শাসনকর্তার মৃত্যু হইলে শ্জা উক্ত পদ প্র সরফরাজকে দিতে 

চাহেন কিন্তু পল্লীর আপত্িতে শেষে মিজ্জা মহম্মদ আল-[ -আলিবার্ি খাঁ 



7:১৮ কৃষচন্দ-তবানন্দের কাছিনীর প্ীতহাসিকতা ১ 

(4 খুপ)1-কে দেদ। ১৭৩৯ গুকটাব্ে প্রজারজন শা দেহতা্গ 
করেন। পিতার মৃতের পর দরফরাজ সর্ভ্াধিকার পাইলেন। নু গলারশতায 
অন্পাঁগনের মধ্যেই 'তাঁন প্রধান বাক্তঘর্গের বিরাগ্গভাজন হটুলেন। টি 

খাঁ অপমানিত হইয়া দিল্লীর পৃষ্ঠপোষকতায় সরফের বিরদ্ধে ফান্ধ করেন।, 
ধিিনউিলিউাউটবনজিদিউিও 

খাঁ বঙ্গ-বিহার-উাঁড়ষ্যার দেওয়ান ও নাঁজম হন। ইহার যথেষ্ট সদগুণ ও শাসন: 

ক্ষমতা 'ছ্ছিল। তাঁহার সময়ের সর্্ধপ্রধান ঘটনা ডীঁড়ষ্যা বিজয় ও মহারাম্টরগপের 

সাঁহত সুদশর্ঘকালব্যাপী যূদ্ধ। অবশেষে ১৭৫১ খপন্টাব্দে মহারাস্ট্ের সাহত 
সন্ধি হয় ২]। 

নবাব মার্শদ কুলি খাঁ-[ -জাফর খাঁ না্সরী নাসীর জঙ্গ ]-এর জামাতা, 

নবাব শৃজা উদ্দীন মূহম্মদ খাঁ-[ শূজা খাঁ (রাজত্বকাল ১৭২৫-৩৯ থঃ)]- 

এর পূন্ন আলাউদ্দৌলা সরফরাজ খাঁর রাজত্বকাল-[ ১৭৩৯-৪০ খু 1-এ 

আলমচন্দ্র রায় দেওয়ান ছিলেন । হান বাঙ্গালার সব্বপ্রথম 'রায়-রায়ান্” [রাজস্ব 

সংক্রান্ত উপাঁধাবশেষ ] এবং শুজা উ দীনের মল্লীসভার সভ্য ছিলেন। আলি- 

বাদ খাঁ ! -আলবার্দ্দ মহাবৎ জঙ্গ) তখন পাটনার নবাব ছিলেন। হীন 

গারয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে খাঁকে পরাজিত কাঁরয়া নবাবী ও “মহাবৎ জঙ্গ' 

উপাধি পাইয়াছিলেন। এই সময় কটকের নবাব ছিলেন শজা খাঁর জামাতা 'রৃস্তম 

জঙ্গ' উপাধিক মুর্শিদ কুলি খাঁ। মিজ্জা বাকর আল-[ মুরাদ বাখর ] রুস্তম 

জঙ্গের জামাতা । আলিবার্ঘ্দ কর্তৃক মার্শদ কুলি খাঁ বিতাঁড়ত হইলে, আঁল- 

বাদ্দ কটকের আঁধকার দান করিয়াছিলেন তদীয় ভ্রাতুষ্পত্র-ও-জামাতা সৈয়দ 

আহম্মদ খাঁ -সৌলদ জঙ্গ ]-কে। ইণ্হার অত্যাচারে ডীঁড়ষ্যাবাসীরা বিদ্রোহ 

কারলে সেই সুযোগে মিজ্জা বাকর আলি ডীঁড়ষ্যা আক্রমণ কাঁরয়া তাঁহাকে 

সপাঁরবারে বন্দী করেন। এই সংবাদ পাইয়া আলিবাদ্দ' মহাবৎ জঙ্গ মিজ্জর্ন 

বাকর আলির সাহত যুদ্ধে আসেন এবং মিজ্জঞ বাকর আল পরাজত হইয়া 

পলায়ন করেন। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ মুক্তলাভ কারলেন বটে কিন্তু ডীড়্যা 
ছারখার হইল। 

সুজা খাঁ নবাব সত সরফরাজ খাঁ। দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রার়াঁ॥ 

ছিল আলিবার্দ্দ খাঁ নবাব পাটনায়। আঁসয়া কারয়া যুদ্ধ বখধিলেক তায় & 



বি . বারগধাকর ভারতচল্র 

 উদবধি আলিবাণ্ ইইলা নবাব মহাবদ জঙ্ দিলা পাশা খেসজাব॥-. 

ফটকে মা কু নবাব ছিল। তারে গিয়া আবাদ খেদাইযা দিল, 
কটকে হইল আলিবার্দ'র আমল। ভাইপো সৌজদ জঙ্গে দিলেন দখল &-... 

নবাব সৌলদ জঙ্গে রাহলা কটকে। মূরাদ বাখর তারে ফোঁলল ফটিকে॥ . 

জ্বঠি নিল নার গারী দিল বোঁড় তোক। শান মহাবদ জঙ্গ চলে পের্সে 
শোক ॥ 

ডা রাজ হারাল যুদ্ধে হার পলাইল মুরাদ বাখর ॥ 

ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস কাঁরয়া। উীঁড়ষ্যা কারল ছার লুঠিয়া পাঁড়য়া ॥. 

-গ্রল্থসচনা 

ভুবনেশ্বরও মোগলাঁদগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। এই সময় 

রঘুজণী ভোঁসলা বেরারের আধপাতি এবং তাঁহার সমসামায়ক পেশোয়া বালাজাী 

বাজীরাওয়ের সমকক্ষ ছিলেন। মহারাষ্ট্র নেতা রঘুজী ১৭৪১ খাশম্টাব্দে 

চাল্লিশ হাজার মারাঠী সেনার সাঁহত ভাস্কর পন্থকে বাঙ্গালাদেশে 'চৌথ' প্রাতষ্ঠা 

কারবার জন্য প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং ১৭৪৩ খশম্টাব্দে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ 

করেন। তখন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন আঁলবাদ্্দ খাঁ। 'তনি ভাস্করকে বাধা 

দেন ও রঘুজীর আগমন বার্তা পাইয়া সম্রাট মহম্মদ শাহের সাহায্য প্রার্থনা 

করেন। সম্রাট প্রার্থনা মঞ্জুর কারিয়া অযোধ্যাপাঁত সফদর খাঁকে আলিবার্দ্দির 

সাহায্যে প্রেরণ করেন। এই সময় মহম্মদ শাহের সাঁহত বালাজীর সাঁঙ্ধর কথা 

চাঁলতোছিল। মহম্মদ শাহ বালাজীকে মালবদৈশ দিয়া সাঁ্ধ স্থাপন করেন ও. 

রঘুজীর আক্রমণ হইতে বাঙ্গালাদেশ রক্ষা করতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। 

রঘুজাঁর সাঁহত তখন বালাজণর বিবাদ চাঁলতোছিল। বালাজশ সসৈন্যে মর্শ- 
দাবাদ যাত্রা করেন। কাটোয়ার যুদ্ধে রঘুজণী পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া যান কিন্তু 

স্বদেশে গিয়া তিনি বালাজীর রাজাধনী পুনা আক্রমণের উদ্যোগ করেন। 

অগত্যা ১৭৪১ খ:বম্টাব্দে বালাজী-রঘুজাঁ সান্ধ হয় এবং স্থির হয় যে, বালাজশ 

রঘুজশীকে বাঙ্গালা আক্রমণে আর বাধা দিবেন না। অতঃপর ভাস্কর . পন্ধ 

ডীঁড়ষ্যায় আলিবার্দ খাঁকে পরাজিত কাঁরয়া ভাগরথীর পশ্চিম তারে আধি- 

পত্য বিস্তার করিতে থাকেন। ১৭৪২ খুপ্টাব্দে আবাদ ভা্করকে বাঙ্জালা- 

দেশ হইতে বভাঁড়ত করেন এবং ১৭৪৪ খুশন্টাব্দে ভাস্কর পুনরায় ধাজালা-.' 



রঙ্চশা-মানগের কাঁতিসীয ঠতিহালিরতা' চি 

দেশে আসলে আঁিরার্ণ' কোশলে তাঁহাকে নিহত বন্ধেন (১৭৪৫ খ:৯)) 

কিছুদিন পর আলিবার্্দর সেনাপাতি 'ঘবষ্তাফণ খাঁ বিদ্রোহ করিলে রধূজগ 
তাঁহার সাঁহত যোগা দেন। পাঁরশেষে ১৭৫১ খপম্টাব্দে আলিবার্দর সাহত 

র্দজশীর সাঁ্ধ হয় এবং নবাব তাঁহাকে বারলক্ষ টাকা ও কটকের আঁধকার দান 
করেন। ১৭৫৫ খীম্টাব্দে সমগ্র উাঁড়ষ্যা রঘুজীর করায়ত্ হয় ৩]। 

বিস্তর লস্কর সঙ্গে আতশয় জূম। আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধূম॥ 

স্বপ্ন দেখি বার্গরাজা হইল ক্লোধিত। পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥ 

বার্গ মহারাষ্ট্র আর সৌরাস্ট্র প্রভীতি। আইল বিস্তর সেনা বিকৃত-আকৃাতি ॥ 

পলাইয়া কোটে গিয়া নবাব রাঁহল। কি কাঁহ্ব বাঙ্গালার ষে দশা হইল॥ 
 গ্রন্থসূচনা 

বগণঁর হাঙ্গামায় বাঙ্গালাদেশের দদ্্দশার একশেষ হইয়াছিল। এই সময়ে 

আঁলবার্দ্দ খাঁ | -মহাবৎ জঙ্গ ] মহারাজ কৃষচন্দ্রকে বারলক্ষ টাকা 'নজর্ানা" 

দিতে বলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু 'সাজোয়াল' সুজন সিং ৪) 

রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইয়াছিলেন। ফলে, মহারাজ মূর্শিদাবাদে বন্দীরূপে বাস 

কাঁরতে থাকেন। কৃষণচন্দ্র মোট ২২ লক্ষ টাকার | - ১০ লক্ষ বাকী-পড়া রাজস্ব 

+ ১২ লক্ষ নজরানা | জন্য কারারুদ্ধ হন। দেওয়ান রঘূনন্দনের কৌশলে তিনি 

ইহার িয়দংশ পাঁরশোধ কবেন, অবাঁশম্ট কৌশলপূর্র্বক নবাবের নিকট মাফ 

পান। 

মহাবদ জঙ্গ তারে ধরে লয়ে যায়। নজবানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥ 

লাখ দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ । সাজোয়াল হইল সুজন সর্্বভক্ষ ॥ 

বদ্ধ কার বাঁখলেক মূরশিদাবাদে। কত শত্রু, কত মতে লাগিল বিবাদে ৫1॥ | টন 

নানার্প নিগ্রহ ভোগের পর 'তানি মনাক্ত লাভ করেন এবং 'ফরমানী মনসব্দার' 

হইয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে 'সাহেব-ই-নহবৎ' কারয়াছিলেন অর্থাৎ বাদশাহ 
উচ্চ রাজসম্মানের চিহস্বরূপ তাঁহাকে বাড়ীতে নহবং বাজাইবার অধিকার 

দয়াছিলেন। 



ক. |. জায়গপোকর ভারতচন্দ্ 

ফরমান মহারাজ মনসবদার [৬1 নিরসন নর 

কোঠায় কাঙ্গরা ঘড়ী নিশান নহবঘ। পাতশাহশী শিরা সুলতান” সুল- 

তানৎ॥- কৃষ্ণচন্দ্র সভাবঙ্গন 

হাসিকতা লইয়া মতভেঙ্গ বর্তমান। কাঁথত আছে, তিনি মোগলের সাঁহত 

যোগদান কারিয়া প্রতাপাদিত্যের পতনে সাহাষ্য করিয়াছিলেন এবং পরে 

পুরস্কার স্বরূপ 'রাজাই" পাইয়াছিলেন। 
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প্রতাপাঁদিতা মোগল-কর্তৃত্ব স্বীকার কাঁরতে চাহেন নাই । ফলে প্রতাপা- 

শদত্যকে শাসনের জন্য মানাসংহ প্রোরত হইয়াছিলেন এবং ভবানন্দ তাঁহার 

'কানুনগো' হইয়াছিলেন। 

যশোর নগর ধাম! ৮), প্রতাপ-আদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ৯]। 

নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়, ভয়ে যত ভূপতি দ্বারচ্ছ ॥ 

তার খুড়া মহাশয়, আঁছল বসন্ত রায়, রাজা তারে সবংশে কাটল। 

তার বেটা কচু রায়! ১০), রাণন বাঁচাইল তায়, জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥ 

নোধ হৈল পাতশায়, বাঁ্ধয়া আনতে তায়, রাজা মানাঁসংহে পাঠাইলা। 

বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচু রায় লয়ে রঙ্গে, মানাসংহ বাঙ্গালা আইলা ॥ 

দেখা হেতু দূত হয়ে, নানা দ্রব্য ডালি লয়ে, বদ্ধমানে গেলা মজন্দার ॥ 

্ --রাজা মানাঁসংহের বাঙ্গালায় আগমন 

মানাসংহ বদ্ধমান হইতে প্রস্থান কারলে দৈবদযার্ত্বপাকে প্রাকীতক 

দুর্যোগে নানার্প কম্টে পাঁড়য়াছলেন। ভবানন্দ এই সময় তাঁহাতে যথেষ্ট 

সাহাষ্য করিয়াছিলেন। 



জনয সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে। বাগোরানে মানীসংহ ধান না জরে! 
গজংঙ্গার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া। উননপর্ণ হাক্তি কৈলা বয় লইয়া 

এইর্পে লস্করে দহজ্কর হৈল বৃন্টি। মানাঁসংহ বলে 'বাধ মজাইল সৃস্টি ॥ 

নৌকা চাঁড় বাঁচিলেন মানাঁসংহ রায়। মজনন্দার শুনিয়া আইলা চাঁড় নায়॥ 

নায়ে ভার লয়ে নানা জাতি দ্ুব্যজাত। রাজা মানাসংহে গিয়া কঁরিলা সাক্ষাত ॥ 

দেখ মানাঁসংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়। বাঙ্গালায় জানলাম তুম বন্ধু 'দড়॥ 

বাঁচাইয়া বাঁধ যাদ "দিল্লী লয়ে যায়। অবশ্য আনিব কিছু তোমার সেবায় ॥ 

_মানাঁসংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি 

যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মানাসংহ দিল্লী প্রত্যাবর্তনকালে ভবানল্দকে 

সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। 

প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে। বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে ॥ 

কহ গিয়া অরে চর মানাসিংহ রায়ে । বেড়ী দেউক আপনার মানবের পায়ে ॥ 

-মানাঁসংহের যশোহর যাত্রা 

পাতশাহী ঠাটে, কবে কেবা অটে, বিস্তর লস্কর মারে। 

বিমুখ অভয়া, কে কাঁরবে দয়া, প্রতাপ-আদিত্য হারে ॥ 

শেষে ছিল যারা, পলাইল তারা, মানাঁসংহে জয় হৈল। 

[পঞ্জর কাঁরয়া, 'িঞ্জরে ভরিয়া, প্রতাপ-আঁদত্যে লৈল॥. 

- মানাসংহ ও প্রতাপের যুদ্ধ 

মজ.ন্দারে মানসিংহ কাঁহলা কি বল। পাতশার হূজরে আমারে লয়ে চল ॥ 

পাতশার সাঁহত সাক্ষাৎ িলাইব। রাজ্য-দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥ 

-মানাঁসংহের ভবানন্দের বাটী আগমন 

বাদশাহের নিকট মানাঁসংহ ভবানন্দের সাহাধ্য-কীর্তন করিয়া তাঁহাকে 'রাজাই' 
প্রদান কাঁরতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 

ভবানন্দ মজ্ন্দার, নাম খুব হুশিয়ার, বাঙ্গালি বামণ এই জন। 

সপ্তাহ খোরাক "গল, সকল্পেরে বাঁচাইল, ফতে হইল ইহারি কারণ 



২৮৪ ঃ রায়গুণাকর ভায়তচচ্্ 

রাজ্য 'দিব কাহয়াছ,' সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি, গোলাম কৰ্লে পার পায়। 

স্বদেশে রাজাই পায়, দোয়া 'দিয়া ঘরে যায়, ফরমান ফরমাহ তায়॥ 
-পাতশাহের নিকট বাঙ্গালার বৃত্তাস্তী কথন, 

অতঃপর নানার্প আধ্যাত্িক-আধিভৌতিক নিগ্রহের পর ভবানন্দ রাজত্বলাভ 

কারয়াছলেন। 

মজন্দার রাজাই পাইলা ফরমান। খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান॥ 

প্রাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়। বিস্তর সামগ্রী দিলা মানাঁসংহ রায় ॥ 

_-ভবানন্দে পাতশাহের বিনয় 

নাগরা নিশান ঘাঁড় সংযোগ কারয়া। কতগ্যাল লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া ॥ 

গলখাইয়া পাঞ্জা ফরমানের নকল। নানামতে সাবধানে রাখলা আসল ॥ 

ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল। ডঙকা "দিয়া বাগোয়ানে হইলা দাঁখল ॥ 

_ভবানন্দের স্বদেশে উপাচ্ছাতি 

ফরমান ঘত সব সনন্দ 'লাখয়া। মফঃসলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥ 

এইর্পে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম। ভ্রুমে ক্রমে কারলা যতেক উপক্রম ॥ 

-মজুন্দারের রাজ্য 

ভবান্জ্-কাহনীর এতিহাসিকতা লইয়া ডাঃ নাঁলনীকাস্ত ভ্টুশাল' 

সুবিস্তত আলোচনা কারয়াছিলেন। মাননসিংহকে সাহায্য করার প্রসঙ্গে তাঁহার 
মত - 

“এই আভিযোগে ভবানন্দ বেচারীর প্রেতাত্মাকে বহু নিষ্চাতন সহ্য 

করিতে হইয়াছে। এীতহাসিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরয়া নাট্যকারও, 
১১] ভবানন্দের লাগ্চনাব ভ্রুটি করেন নাই। শ্রীযুক্ত কুমূদনাথ মল্লিক 

মহাশয় নদীয়া কাঁহনী 'লাঁখতে বসিয়া এ প্রচলিত কথারই পুনরাক্তি 

কারয়াছেন মান! ১২11" | 

অন্যন্ত | প্রতাপাদিত্যের কথা" (ভারতবর্ষ । ফাল্গুন, ১৩৩৯ সাল)] 

তিনি এই কথারই সমর্থন কাঁরয়াছিলেন। এই 'ভীত্তহশন আঁভযোগের বিরদ্ধে 

?তিনি একাধিক কারণ দর্শাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ রাজা প্রতাপাদত্য স্বাধীনতা- 

কাম বীর ছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মোগলের অনুগত 'ছিলেন। ভাঁহার 

সাঁহত মোগলগণের আবিশ্রাম যুদ্ধের কাহন” হীতহাস সমর্থন করে না! ৯৩]। 



কাপ -তবাসলের ফাঁযিনর জীতিহ দক) ১১১ 

তাত প্রতাপাদিতোর পতন মানসিংহের ছারা সংঘটিত হয় নাই। সতাব 
খাঁ উপাধক মির্জা নাৎন-[১৬৬৪: খঃ1-এর 'বাহার-ইনতান-ই হয়ব 
আঁবক্কারে এই কথা স্পম্টাকৃত হইয়াছে। রামরাম বসুর 'রাজা..প্রতাপাদত্য 
চারত'-তেও মানাঁসংহের সাহত প্রতাপাদিত্যের বন্ধদতার কথা পাওয়া বায়? 

তৃতীয়তঃ প্রতাপাদিত্ের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল ইসলাম খর 

আমলে সুবেদার ইসলাম খাঁকে সাহায্য না করার জন্য। এই অভিযানের ধাল্তা” 

পথ ছল জলপথ, ভবানন্দের জমিদারীর উপর "দয়া দাক্ষিণে। যাঁদিচ বাহার- 

ই-স্তানের বিস্তৃত শববৃতিতে ভবানন্দ মজনন্দারের নামগন্ধ নাই, তথাপি অনুমান 
করা যাইতে পারে যে, এই আঁভযানে সম্ভবতঃ ভবানন্দ সাহায্য কাঁরয়া থাকিবেন। 

চতুর্থতঃ কৃষ্ণনগর রাজবংশের জমিদারীর মূল দলিল দুইখানি। প্রথমখামি 

১৬০৬ খশজ্টাব্দের [জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ] ফরমান: ৯৪]। 

দ্বিতীয়খানির সময় ১০২২ হিজরী - ১৬১৩ খম্টাব্দ। দেওয়ান কার্তকেয়- 

চন্দ্র রায় তদরাঁচিত ণক্ষতীশবংশাবালচারত অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ' 

[সংবৎ ১৯৩২] নামক গ্রন্থে প্রথম দাঁললাঁটিকে অস্পন্ট ও অপাঠযোগ্য বলিয়া 

আঁভমত প্রকাশ করিয়াঁছলেন। কিন্তু বিশেষ পরাঁক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই 

'মত অন্রান্ত নহে। উভয় দলিলই অক্ষত ও সূস্পন্ট। প্রথম দলিল হইতে জানা 
যায় যে, ভবানন্দ পূর্র্ব হইতেই বাগোয়ান, মার্টিয়ারী এবং নদীয়া-এই পরগণা- 

ননয়ের অধিকারী ছিলেন। মানাঁসংহের অনুরোধে বার্ষক ১২,০০০. টাকা 

রাজস্বে মহৎপুর নামক পরগণার আঁধকারও 'তাঁন পাইয়াছিলেন। ভবানন্দ 

তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বসম্ত ও দূরগাদাস- ১৫]-কে দিল্লী প্রেরণ কাঁরয়া উক্ত ফরমান 

আনাইয়াছিলেন। "দ্বিতীয় ফরমানখানিতে পৃব্বোক্ত পরগণাচতুষ্টয়ের উপর আরও 

'সাতাঁট পরগণার আঁধকার তাঁহাকে প্রদান করা হয়। আশ্চর্যোর বিষয়, উক্ত 

ফরমানফুগলে প্রতাপাঁদত্যের বিরুদ্ধে মোগল সম্মাটগণকে সাহাষ্য করার কোন 

কাহিনীই পাওয়া যায় না। ডাঃ ভট্টশালী উক্ত ফরমান দুইটিকে পূক্খানুপুঙ্থ- 

রূপে পরীক্ষা কাঁরয়া এইরূপ আভমত প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন ! ১৬] | 

রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষচন্দ্র রায়স্য চারত্ম' নামক গ্রন্থে প্রতাপা- 

'দত্য-শাসনের বিবৃতি একটু অন্যরূপ। ঢাকার নবাব প্রতাপাঁদত্যকে ধারবার 

জন্য মানাঁসংহকে আদেশ দেন। মানাঁসংহ বঙ্গাধপের নিকট হইতে ভবানন্দকে 
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.. চাহিয়া লই নয় লক্ষ সৈন্য সমেত যায করেন নন্দ এজ 

নান ও পরে বন্ধান আসেন। তখন বারাঁসংহের পর ধারসিংহ বঙ্ছঘানের 
রাজা। অতঃপর মানসিহ প্রতাপ দমন করিয়া ঢাকায় প্রস্থান করেন। পরে 

মাননসিংহের সুপারিশে জাহাঙ্গীর শাহ্ বাহাদুরের নিকট হইতে ভবানল্দ 

বহগ্োয়ান পরগণা জমিদারী লাভ করেন। এই বিবৃতির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট 

সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমতঃ ভারতচন্দ্রের কাহিনী অনুসারে প্রতপা- 

দিত্কে ধরিবার আদেশ দেন জাহাঙ্গীর এবং ভবানন্দ পরে মানাঁপংহের 

'কানগ্োই-ভার' প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়তঃ বদ্ধমান রাজপারিবারে বারাঁসংহ ও 

ধঁরসিংহের নাম পাওয়া যায় না [দ্রস্টব্যঃ পৃঃ ২৫ (টীকা নং ১৭) ও ৯৫ ]। 

তৃতনয়তঃ কাহনীতেও বহুশঃ এাতহাঁসিক সত্য খণ্ডিত হইয়াছে । 

ভারতচন্দ্রের কাহিনীতে দেখিতে পাই যে, প্রতাপাদিত্যকে লোহাঁপিঞ্জরে 

বন্দ করিয়া দিল্লীর আভমুখে যান্রাকালীন বারাণসীতে বন্দীর মৃত্যু ঘটিলে 

ঘৃতভাঁজ্জত প্রতাপাঁদত্যের দেহ বাদশাহের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। এই 

বিষয়েও সন্দেহ বর্তমান। শক্ষতীশবংশাবলশচরিতমৃ- ৯৭ ]-এ দোঁখতে পাই 

যে, মানাসংহ প্রতাপাদিত্য-দমনে আসিয়া বাঙ্গালার চাপড়া-গ্রামে আস্তানা গাঁড়লে 

ভবানন্দের সাহায্য পান ও পরে রাজাকে লৌহপিঞ্জরে বন্দী কাঁরয়া ভবানন্দের 

সহত দিল্লীর দিকে রওয়ানা হন। পথে বারাণসীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়_ 

“অথ প্রতাপাদিত্যবলং স্বল্পাবাঁশম্টতুরগরসমাকীর্ণমবলোক্য মজুন্দা- 

রেণ সহ মন্দ্য়িত্বা মানাসংহো বহুবিধ বহ-কারতুরগগণসংকীর্ণ একদৈব 

সহশ্র সহম্র তুরগাঁদীভরুপেতঃ প্রতাপাঁদিতাসৈন্যং পারপ্রাপ্তঃ ক্ষণেন তদুপ- 

মদ্য প্রতাপাঁদত্যং বদ্ধবা লৌহময়পিঞ্জরে নিক্ষিপ্য পুনবিন্দপ্রচ্থং যবনাধিপং 

নিবোঁদতুং চলতঃ। অথ বদ্ধস্য পাঁথ গচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্য বারাধস্যাং 

পণ্ত্বমভবৎ।” 

এচ্. জি. রেনে পক্ষতীশবংশাবলচারত'-এর উল্লেখ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন 

যে, ভারতচন্দ্র তাঁহার কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন উক্ত গ্রল্থ হইতেই-_ 
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প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধপ পরাজয়'-এ 1১৯। একই কাঁহনীর উপন্যাস-র:প 

দেওয়া হইয়াছে, উপর্তু একাঁট অঙ্গহশন লৌহপিঞ্জরের প্রাতকীতও সংযুক্ত 

হইয়াছে । ভূমিকায় গ্রল্থকর্তা ইহার অঙ্গহানিত্বের উল্লেখ করিয়া বাঁলয়াছেন-_ 

“ইন্ডিয়ান িউাঁজয়মে রাক্ষত ফরাঁদপুর হইতে আনাঁত একাঁট 

লৌহাঁপঞ্জরের প্রাতরূপও দেওয়া গেল। আদর্শের একাঁট হাত অভাব 

ছিল বাঁলয়া চিত্রেও সেইরূপ অঙ্গহীন পিঞ্জর অঙ্কিত হইল ।” 

কিন্তু লক্ষণীয়, ইণ্ডিয়ান মিউাঁজয়মে এইরূপ কোন 'িঞ্জর অনুসন্ধান কারিয়া 

পাওয়া যায় নাই। 

মোট কথা দেখা যাইতেছে, মানাঁসংহ কর্তৃক প্রতাপাঁদত্য-দমন ও লৌহ- 

1পঞ্জরের উল্লেখ সকলেই কাঁরয়াছেন। কিন্তু 'বাহারিস্তান-ই-ঘয়বী'4 ২০]-তে 

ইহার কোনাঁটরই সমর্থন পাই না। এই প্রসঙ্গে নিম্নের উদ্ধৃতাটি লক্ষণীয়_ 

“10001105006 মিড 00056 96215 ০৫ 18190851912 (9০5- 

7608), 036 17006779] 201101707 925 50 00001) 10817995560 09 086 

4812178175 ৪150. (13617 29:0017027 211195 0021 076 00759086 01 009 

1002192] 00550007910 00 00769] 25 05590 0 ৪. ৮615 01650910009 

8505081509. ২919. 0181) 51081), 130 ৪5 2190025160 0০৬61700£ 0 

1307/291 2) 2605, 1090 10 18 16012060 17) 006 9 (98090 0-1)18 

35910, 10009, 719০ 85 01150 29 210 9000015উ আগ 90 21810810 
2895 9597, [নও 58৪ 500099050 17১ 093894750 (903) 0১800, ও 

এপ 



২৮ রায়গনাকর ভারতচল্া 

910. 1921) 06 06010106910) 100 95000010050 60 (036 9:0915810 
03170216 0 006 ০0060 2097 2, 91800 (0076 01 039 85817011018 0£ 
1215 00905. ; ১1810910810 0090 02088010001 60075006076 

1998 01 00010600656 16£5060 00010 0£ 1361758] 60 210 621 

£৪০ ৪70 50015 06067 1100 %/0010 ০৩ 6088] 1০ 019 91159010 

8180 10110181619 116 1001100 10 19120 10021) 006 16000151060 00211- 

ঠি02110155 201 9000) 2 21011005800 16500056016 ৬/0100,  11)901/6 
01 9611009 1701581%17755 11) 006 000৮ ০1010 107 103 17061060০09 

৮০012 91 009 1091901551010 90800, 0917817517 200010050 15191) 

[েচোত। 0006 7০৮61000170) 01 130008] 2100. 90১90191197 0102160 

1012 00 000০ 9/110) 116 00000508180 01 00105. 1200 01 ৪ 

গিট] 11026 1015 90500010760 85 00115 189501990. 

01107677091 1707001906 5015 01100 01১01 ০0৫13006091 ৬1710 

1006 132/707151-% [100০৭ 1১90৮ 114, 1130 ০9৮০১ 08৮1[9,]9, [91819199- 

112 0 169১০1৮1001 ০0 11058 [তায 200. (00882) 006 তৈ০ 

1920176 00169 2. 04310] 13600], ৫6১০০ 00 ৮0 ০81] 

91110. 17 1106 11701 01 10০১6 00৬ 219161191৯,3001৮ 006 ৫15- 

৩০৬০ ৫) (1) 194/79715167 00010151015 0 [২9158 1১715199018, 

29 0৮০]৯1১০,10560 09 07819 11191185200 ১00170591৮1 80015506 

59065 ৬০6 6014 ০010047105 10৭ 9(106010 2551296 009 

11001821521] 1015 00710 8 06109100501 006 ৮101015. ৬/০৪1- 

19100, 10117500100] 10201110703, 529 10) 1013 ২6101 0 

)655010, 0৮০ 13815 10181500701 %25 ১1131069095 1919 

2107 5170 00106 106 1050 0 4107 আঠা? 200002৮০৮০৫ 

1170 2) 20110200209 19৬8105 1[00171, 1100 00৯0060100৯ - 

€৬০], 0190 0) 0১০ 2: 2 13628165. 11১0 10905] 70900015 2159 

85110010127 ৮0000] 2.0010৮077501005 00 000 18]2 ৪5 (00 

190,161 0 00০ 13000710101 50102110107 186161)01)001006) 280. 119 

1195 1১061001100 1) 1301009]1 111006016০১ 006 17010 ০ 136191+5 

0210 001 09000]. [0100 (1) 10161 9916. 01 096 ৮1010 ০01 
17151015481 ০01১১০১৫০ (0 03670. 48110006100 ৩2] 21 

0273 19920201075 29 ঠান 0 58150 1015 80৮0৮ 2100 1015 00110861 

302 9227217)90109, 00 19191) 10050 ৪6 12100981991 সা) 2. 19185 

19851152510 £1 0০ জা 09 ভিড0 00086 11000915, 6) 
[918 10091 015101700 200৮ 91125100180 1980090 & [01505 028 

029 10201 01 000 103551 405951, 00005116006 00802 01 91902000 

চ75050920108, 09736 00 17666 009 5%0775271, 19210. 00151691605 



28 [000850 019116 জ০০৫৫, 29505811 [019096৫ 716) 1:05. 270 
| জগ 909 00 13610 015 7108152)5 20 8062 50901000 8298055 206 

0065 02190 0: :890610 61891. 1360 11015 0056728121 িিউ, 

209, 19120 এ 81105010100 00 190091 3]। 0099899802, 61 8 

0/] 1677101 250 [00871960 07678817০01 ৮০ 0081 79182155 | 

90007 1178 65006016010 19 13080 585 061, 1306 2700 006 56 30. 

009 ০0001197206 ০1 0019 ০০0৮670201 ৪1560, 10508050199 01056 
12156 00 105 010 8.0. 010. 1501 9620 210 161] (0 006 11080815. 

19197 00, /1)60 000 1918 92৬ 0106 311011915 11101700786 0557 

006 01)1655 01 13152.0, 1)6 [7906 27 20:620190 00 19901 1176 3%627- 

£%7 05 9600105 115 5০0. 594৮51090108, আট) 2 09500 01 8112 

0086 2150. 01560 107 00610 101 1015 10851 ০018000%, 306 006 

চ২৪]9 23 (0০0 12566 10 10211917)5 1013 1015. 15127 01090, 150 

৮29 2, 102. 0 ৮619 51610 ১10 220 6$091701% ১1101৫, 00310 580. 

0010051) 16 00011011501 006 1২19, 220. 176 125 06969100711700 10 

[0010151) 10110 00 10151526901) 01 01020156- 10700700760 0১ 119100- 

101 01 17301101065 10 10168] 116 7902:0 01 [181091080108, 10৮ 108.01775 

(01029615, 1000105 2050 30068 172 0010. 900. 50021 2, 90০06 ০১00691- 

(10091 10106 01006] (10195 11020 0 0909 09558955102 ০0 009১075. 

4৯091 50206 26515020060 006 [৪19 ৮195 00121001160 10 51806109110 

036 7111217915 9৪:00 1015 (61010015 2171)660 ২১, 

প্রতাপাদিত্য-অভিযানে ঘিয়াস্ খাঁয়ের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন মিজ্জা নাথন, 

[ওরফে আলাউদ্দীন ইসফাহানী 'তখল্লুস' ঘয়বী (অদৃশ্য )]। পৃব্বেই 

বলা হইয়াছে যে, এই আঁভিযানের যাব্রাপথ ছিল জলপথ এবং যুদ্ধও বেশীর ভাগ 

জলের উপর হইয়াছিল। প্রতাপাঁদত্যের পুর উদয়াঁদত্য প্রথমে সালকা-[ স্ালখা' 

'খানা]-তে দূর্গ নিম্সাণ কাঁরয়া মোগলাদগের বাধা দেন কস্তু বিফলকাম হইয়া 

পলায়ন করেন। পরে প্রতাপাঁদত্য ছল করিয়া মিজ্জা নাথনের নিকট শাস্তর 

প্রস্তাব কাঁরয়া ব্যর্থকাম হন। প্রতাপাদিত্য শব্রুদমনের জন্য ভাগ্ীরথী নদী ও 

কগরঘাটা খালের মধ্যবত্তরখ স্থানে এক সুদ দূর্গ নিম্মাণ কারয়া মোগলাদগকে 
বাধা দেন। বহু আয়াসের পর নাথন এ দুর্গ আধকার করেন। পরে প্রতাপা- 

1দত্য উদক্লাদত্যের সাঁহত পরামর্শ কারয়া স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন এবং 

পিয়াস খাঁ ও ধ্জা নাথনের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরলে সম্মান ও উপঢোকনের 

মাটিজ্জ্নিদর রানি সাতকারানরগাদাজ রানী 
শর 2 শু ন্ হু ম্প প্র রঃ রর ঘা টি 

৯৯ *গ ১ খা টি 2) ০৬ ্ে 



২৯০ রায়গণাকর ভারতনন্দ্ 

ফান এবং সুবেদার ইসলাম খাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ইসলাম খাঁ তাঁহাকে 

কারার্দ্ধ করিয়া যশোহরের রাজ্যভার ঘিয়াস খাঁকে অর্পণ করেন ২২]। 

মোগলাঁদগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রতাপাঁদত্য করেন নাই, করিয়াছলেন 

ঈশা খাঁ ও তৎপর মূশা খাঁ এবং আফগান নেতা উসমান খবাজা। প্রতাপাঁদত্যের 

কাহিনীর উপর দেশভাক্তর যে-আলোকসম্পাত করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই 

পরবন্তঁ কালের। 

৬ কাফশ খাঁর ববরণশ [751]101. ৬০]. ৮117. 

« ২-৩ হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ-ভারতচন্দ্রের যুগ | সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ৫ম সংখ্যা। 

ভাদ্ু, ১৩১৮১ সাল। পৃঃ ২৭৩-৮৫]। এই প্রসঙ্গে গঙ্গারামের 'মহারাম্ট্র পুরাণ” দুষ্টব্য। 
11510£11. নু. এঘ]] ৬12151---4 110510% 01 10151011984 90206 

[(7902), 7০. 7354-49]. | 

. 01109, 01, ৫2191050000 ঈ10191014810)70- [00৫52] 
19095, 12. 27-371]. 

৪ “দয়র-উল-মৃতাক্ষরীণ- ২য় খণ্ড । পৃঃ ২৭]-এ তাঁর পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

ধৃতন ছিলেন আঁলবদ্দাঁর রাজস্ব বিভাগের বড় কম্মচারী'- প্রমথ চৌধুরী । 

৫& গ্রন্থের শেষাংশেও [রাজার অন্নদার সাঁহত কথা'] আছে--'শাকে আগে মাতৃকা 

যোগিনগণ শেষে । বরগর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥ আলিবার্্দ কৃষণচন্দ্রে ধার লয়ে যাবে। 

নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥'। 

৬ প্রাচীনকালে সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি পদ ভূম্যধকারের বিস্তৃতি ও রাজসভায় 

প্রাতপানত্তর উপর নির্ভর কারত। এই সকল সামন্ত আইনতঃ রাজশাসনাধীন থাকলেও 

কার্যাতঃ স্বরাজ্যে অপ্রাতিহত প্রভাবশালী ছিলেন। বস্পঘোষবাটলি'পতে সামস্ততন্মের 

নিদর্শন মিলে। ইহাতে দেখা যায় যে, নারায়ণ ভদ্র ওঁদম্বারক-[ "আইন-ই-আকবরা'-র উদযম্বর 
পরগণা _ বর্তমান বারভূম-মুর্শিদাবাদের 'কিয়দংশ 1-বিষয়ে জয়নাগের শাসনাধীনে সামস্তরাজ 
ছিলেন। .অনুর্প দ্টান্ত একাধিক ভূদান-লিপিতে পাওয়া যাইতে পারে। 

2 ১. 1. 07096610/7000 0908৮011802 চ00171809,010915019 01 ম0191), 
15827 11010502982 0০900686 06100567197 ০9120020100012561015 ৬9180007157 1461, 

৮-১০ কান্যকুব্জাগত [দ্বিজ বাচস্পাঁতর বঙ্গজ কায়স্থ কারিকা মতে ৯৯৪ শকে ল 

১০৭২ খুশিঃ | কাশ্যপগোনীয় বিরাট গৃহ প্রতাপাঁদত্যের বংশের আদিপুরুষ। বিরাটগুহ ৯ 

নারায়ণ ১ দশরথ ১ ভরত ১ পদতাম্বর ১ সাঁঞ ১ তপন ১ শঙ্কর ১ অশ্বপাঁত (বা 

আশ) ১ গজপাঁত ১ ছকাঁড় ১ রামচন্দ্র গুহ নিয়োগী ১ ভবানন্দ গৃহ মজুমদার- 

[১ শবরুমাদিত্য' উপাধিক শ্রীহারি (বা শ্রীহর্ষ ) ১ প্রতাপাঁদত্য গৃহ রায় ১ উদয়াদত্যাদি 
একাদশ পূ 1-গুণানন্দ [১৯ 'বসম্তরায়' উপাধিক জানকীবল্লাভ ১ রাঘব (ওরফে রাজা বা 

কু রায়) আদি চার পত্র]? হীহারা বঙ্গজ কুলীন কায়স্ছ, আদি বাস পর্ত্ববঙ্গে বাকৃলা 
নগর। রামচন্দ্র পর্্ববঙ্গ হইতে প্রথমে সপ্তগ্রামে এবং পরে গোঁড়ে বসবাম ও সরকারী কর্ম 
করেন। দায়ুদ খাঁর পতনের পর (১৫৭৬ থু) শ্রীহরির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সন্দর় বন 

তন্চলে ১৫৮৪ খুরজ্টাব্দে যশোহর নগর প্রাতাষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যের প্রথম ফরমান শ্রীহরি 



কষ্ণচন্দ্র-ভবানন্দের কাঁহনীর এরীতহাসকতা ৮২ 

ও জানকীণবন্পভ রাজা টোড্রমন্লের সাহায্য প্লাপ্ত হন, রাজপরবীর [ছিতশয ফরমান প্রতাপাদিস 
কৌশলে শ্রীহরি-জানকীবল্পভের জবাবে দিল্লীম্বরের নিকট হইতে সংগ্রহ. করেম4 রঃ 

প্রতাপাঁদত্য কর্তৃক জানকশবল্লভ নিহত হইলে তদীয় প্র রাঘব (০কচু) রায়কে জানকঈ... 
বল্পভের জামাতা রূপরাম (বা রূপনারায়ণ ) বস? সঙ্গে লইয়া প্রথমে হিজল কতিশর আঁখন্পতি 
ইশা খাঁ মছন্দরীর আশ্রয়ে থাকেন এবং পরে জাহাঙ্গীরের সমীপে গিয়া অভিযোগ করেন। 

সরশুনাতে রাজা বসন্ত রায়ের বাস্ুভিটার ও সূন্দরবনাণলে প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদের 

ধবংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। প্রতাপাঁদিত্যর পতনের পর তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য নানা ভাগে 

1বভক্ত হইয়া যায় ও বহু নূতন জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। | রজনীকান্ত চক্রুবস্তঁ-- 

গড়ের ইতিহাস (১ম সং। ২য় খণ্ড। ১৯০৯ খহীঃ। পৃঃ ২৭৭-৮২)। সতাশচন্দ্র রায় 
চৌধুরী--বঙ্গীয় সমাজ (১৩০৬ সাল। ২য় খণ্ড। ১-৫ অধ্যায়। পৃঃ ১৩৫-৮৫ )। নগেল্দ্র- 

নাথ বস কায়স্থ বর্ণনির্ণঁয় (১৩১১ সাল। পৃঃ &০, ১৪৯-৫২)। রামরাম বসু- রাজা 

প্রতাপাদিত্য চরিন্র শ্রীরামপুর। ১০৮১ খুগঃ )। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ--বঙ্গাধপ পরাজয় (১ম 

খণ্ড, ১৮৬৯ খুিঃ। ২য় খণ্ড, ১৮৮৪ খুখং)। “সরশুনার স্মৃতি' ও বাঁড়শার সাবর্ণ- 
চৌধুনলী পাড়া” (কালপেশচার বঙ্গদর্শন। যুগাস্তর, ১২। ২1; ২১1 ২1১৯৫৩)। 

নাখলনাথ রায়-প্রতাপাঁদিত্য (কাঁলকাতা। ১৩১৩ সাল - ১৯০৬ খুখঃ )। 
11. 136৬৮108৩--৬৬৮০6 076 ১9170870815 12109101660 2 00162 ্চা।ল্ন 0০) 

01 (110 455181010 5০003615 01 13910891, 728৮ 1, ও. 2, 2876)]. 

১১. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ--বঙ্গের প্রতাপাদিত্য ['ইতিহাঁসক নাটক'। ৪র্থ সং 
কলিকাতা, ১৩১৬ সাল। স্টার' রঙ্গমণ্ে অভিনীত ]॥ " 

১২-১৩ বঙ্গীয় সাহিত্য সাম্মলন-[ কৃষ্ণনগর । একাবংশ আঁধবেশন ]-এর ইতিহাস 
শাখাব সভাপাঁতর আঁভভাষণ [প্রবাসী । বৈশাখ ১৩৪৫ সাল। পু &€&1। 

১৪ এই সনন্দে ভবানন্দকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হয়। 'অনস্তরম্ যবনাধিপো 
মানাসংহেন মন্ত্রয়ত্বা মজুম্ন্দারায় অভিলাষতং রাজ্যং দাতুমঙ্গীচকার, তৎপ্রোষতম্ পন্নার্থম 
রাজোত প্রাসদ্ধখ্যাতিং চ সাক্ষরেণ অনুমোদয়ামাস'। | ক্ষিতীশবংশাবলীচারতম। বার্লিন 
১৮৫২ খুীঃ]। 

অনেকে অবশ্য 11). 19৬09) ৬ 01৮আ৬10]82ান]ত 00909902052) 006 1886 
11861617061) 15708 01 13017891 (70106134222 09560252805 ই 00006 5945, 

[১ £53£.)1 ক্ষিতীশবংশাবলশচরিতম (বার্লিন, ১৮৫২) আদ গ্রল্থের বিবাতির উপর 
নিভর করিয়া 'বাহার-ই-স্তান'-এর প্রামাণকতাকে গূরুত্বপূর্ণ বায়া স্বীকার করেন নাই। 

কিন্তু প্রতাপাঁদিত্য-মানাসংহ-ভবানন্দ কাহিনীর পরস্পর সামঞ্জস্যহীন একাধিক বিবৃতি 
প্রামাণিকতাকে স্বভাবতঃই পঘু করিয়া দেয়। তদ্যতীত পরবত্তাঁ কালে এীতহাসকগণ 

প্রচলিত কাহ্নীকে বরাবরই অস্বীকার করয়াছেন। 

১৫ ই*হাদগের পরিচয় অশ্লদামঙ্গলে পাওয়া যায় না। অন্ন প্রদত্ত [সুধীল্দ্ন্দ্ 

মৌলিক-নদীয়ার ইতিহাস ( 'হোমশিখা'। কৃফনগর! ১ম বর্ষ। ১ম-৬জ্ঠ সংখ্যা। ১৩৫৯-৬০ 

সাল)। কৃষ্ণনগর রাজবংশের তালিকাটিও প্রসঙ্গত লক্ষণীয় £-_ভ্টনারায়ণ-_কাশঈনাথ ১৯ 

শ্রীরাম ১ ভবানন্দ ১ শ্ত্রীক্ক, গোপাল, গোবিন্দ। গোপাল ১ নরেন্দ্র, রামেশ্বর, রাঘব ১৮ 

রূদ্র, প্রতাপনারায়ণ। রদদ্রু ১ রামচন্দ্র, রামজাঁবন (১মা পত্ী); রামকৃফ (২য়া পয়্ী)। 
বামজশীবন ১ ( ৯ম়া পরী) রাজারাম, কৃষ্ণরাম ; (ইয়া পত্ধী ) রঘুরাম [ মত্যু ১৭২৮ 



উন রারগপাকর ভারতচল্দু 
রঃ ঃ 

খ্ি)) (৩য়া পত্জী ) রামপপোপাল। বরঘুরাম ৯ কৃষ্ণচন্দ্র [রাজত্ব ১৭২৮-৮২ খুশঃ] ১৯ 
'শিবগ্দ  ১৭৮০-৮৮ খুখিঃ1 ১ ঈশ্বরচন্দ্র ১৭৮৮-১৮০২ খুেঃ] ১৮ ধঙগরশচন্দ্র [৯৮০২- 
৪১ খঃ। ছুই পত্রী] ১৯ শ্রীশচন্দ্র (দত্তক। শিরশশচল্দ্ের মাতুলপ্ের পল্পা। ১৮৪১৯- 

৫৬ খহখিঃ] ১ সতীশচন্দ্র ১৮১৭-৭০ খুখঃ। দই পরশ । ১৮ ক্ষিতীশচল্দ্র [দত্তক। নদায়া 
আড়ুপাড়া-বাস+ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৃত্র। জল্ম ১৮৬৮ খুখঃ] ১ ক্ষৌণণশচচ্দ্র ১৯ 

সৌরীশচন্দ্র | বর্তমান কুমার ] ১৯ সৌমাশচন্দ্র। অন্নদামঙ্গলে বার্ঁত বংশতাপিকা এবং মধ- 

প্রদত্ত কৃফনগর রাজবংশের তাঁলিকা-্ পৃঃ ৩১]-র সহিত এই তালিকাঁটির পার্থক্য -আছে। 

উপরস্ত, উক্ত প্রবন্ধ-১ম বর্ষ। ৩য় সং। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ১৩০1]-এ দেবানন্দপুরে 

ভারতচন্দ্র [১৭০৭-৫৭ খুশঃ] স্বীয় মাতুলালষে জলগ্রহণ করেন বলিয়া করিত 

হইয়াছে । কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। পুনশ্চ, ভারতচন্দ্রের বংশধর রামধন রায় কবির প্রপো্ন 
বাঁলয়া অনার ডীল্লাখত হইয়াছেন | দ্রষ্টব্যৎ মৎকৃত বংশলতা (পঠঃ ১৬) এবং সুকুমার 
মেন- বাঙ্গালা সাহত্যেন হীতহাস (২য় সং। ১ম খঙ। পরও ১০৪২ )1। কবিব পন্ঠপোষক 

ইন্দ্রনাবায়ণ চৌধ:বীব কুলগণ্ড পদবী চন্রুবত্তঁ” | দ্রষ্টবাঃ কাঁব-জীবনশ (পৃঃ ২৬। টীকা 

নং ২৩১ এবং ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত কৃত জীবনবস্তাপ্ত (১২৬২ সাল। পঃ ৩২)|। 

১৬ নাঁলননকান্ত ভট্রশালী--নদীযাব ইতিহাসেন কল্মকটি সমস্যা | প্রবাসী । বৈশাখ, 

১৩৪৫ সাল। পও ৫&৫-৫৬ 11 ভলানন্দের জমীদাবীব আঁধকাংশ ভূখণ্ড | নদীষা, মহৎপুর, 

মাবৃপদহ, লেপা, সুলতানপব, কাঁসমপ্ব প্রভাতি ] গঙ্গাতীবে অবাস্থত। প্লোজ্লোভে দরে 

যাই, তব তীরে রাজ্য পাই", ভবানন্দেব 'এই মনস্কাম' পর্ণ হইমাছিল 

১৭ ক্ষিতীশবংশানলীচাবতম্ | বার্লিন। ১৮৫২ খুখঃ। 5র্থ পাঁরচ্ছেদ || 
১৮ 1৮০০6০01017 0 1৮ ১51700১06৮৮ 71006 2৯98 ত11৮ 7701, 

ঢ₹9,1005 5 [দশ টো শিঘা20ট0)লণা। ) 
7৬. ]154006-10115601% 01 1141) 1251৭ 1850101% 7118 42) 

মহারাজ কৃষণচন্দ্র রায়ের জীবনচাঁরত | রেভাঃ জে লং-এর আদেশে গোপীনাথ চক্রবস্তঁ 

এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাঁশত। কাঁলকাতা। শক ১৭৭৯ -১৮৫৭ থ211 

১৯ পদ্বতীষ খণ্ড। কলিকাতা যোড়াসাঁকো, শিব দাঁব লেন, ৭নং, জ্যোতিষপ্রকাশ 

যন্তে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বাবা মাদ্রুত ও প্রকাঁশত। শকাক্ণ ১৮০৬'। শচত পাঁরচয়' 

ধশে লোৌহাপিঞজরের প্রতিকাতি দ্রুষ্টব্য। 
২০২২ 73979751877 07101) 1 (117514561৮৮ ৯1 1 সিটান 20080 

]151)01 1)% 09৬ ০06 ৭৭২০) 17) 10)30 হা (০ ৮৫)1১ 0 100051106 চারা (টি ৯৮ ৮, 
১৬-%11), ৬১] 17130051014, 5 810 05756-30, 73135, 232, 2$13)] 

প্রতাপাঁদ্তা কাহিনী-ষে কল্পনাবাঞ্গত, রাম রাম বস্মর বিবৃতি-[ রাজা প্রতাপাঁদতা- 
চির (১৮০১ খু, প্ঃ ১-২)]-তেই তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায়--“সংপ্রাতি সর্্বারস্থে 

এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ 'কিন্চিত পারস্য ভাষায় 

গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ-পাঙ্গ রূপে সামদার়ক নাহ আম তাহারাঁদগের স্বশ্রেণী একেই জাতি 

ইহাতে তাহার আপনাব পিতৃপিতামহের চ্ছানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং 

আর আর অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্বক জানিতে আকিণ্চন কারলেন এ জন্য 

যে মত আমার শ্রুত আছে তদন্যা়ি লেখা যাইতেছে ।' হরিশ তর্কালঙ্কার, ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের পাঠের জন্য উক্ত গ্রল্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রনুত কারয়াছছিলেন। 



॥ ১৭॥ ভারতচন্জ্রের লোকপ্রিয়ত. 

ভারতচন্দ্রের কাব্য খুগম্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাদ্ হইতে উনাবংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশেষ জনাপ্রয় ছিল। ১৭৭৮ খুগন্টাব্দে বাঙ্গালা: 

দেশে ! হগলীতে এবং ১৭৮০ খুপচ্টাব্দে অগস্টস হিকি ও গ্ল্যাডুউইন কর্তৃক. 

কীলিকাতায়| মাদ্রাযন্ত্র স্থাপত হয়। তাহার “পর হইতে বাঙ্গালাভার্ষা 

সম্পার্কত যে-সকল ইংরেজশ গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের উদ্ধৃতি 

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নাথানএল ব্রাস হালহেডের ইংরেজীতে লেখা 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ [4 (51810109701 006 361759160 [877608£0' -বোধপ্রকাশং 

শব্দশাস্নং ফিরাক্গনামূপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদাজ্গ্রেজী'_হূগলণী, ১৭৭৮ 

খুশঃ |,হেন্রী পিট ফর-স্টারের আভিধান গ্রল্থ [4 ৬০9০2100191 20 10 

[815 1208119) ৪1700 1360£8160, 2104 9106 07981, ১৭৯৯-১৮০২ খুশী] 

হেরাসিম লেবেডেফের প্রণীত ব্যাকরণ [6 05000 01076 016 870 

১0100 ঢএনা 1180171 0018100,' প্রকাশকাল ১৮০১ খহঃ ] প্রভীতি প্রসঙ্গ তঃ 

উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাস্মন্দরের একখানি ইংরেজণ গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ 

খশীষ্টাব্দে। এই অনুবাদাঁট গৌরদাস বৈরাগী ৫নং রামমোহন সাহা লেন, 
কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন। ১।। শ্রীরামপুরের নিকটবন্তর্শ বহরা গ্রাম-নিবাসী 

গঙ্গাকশোর ! -গঙ্গাধর 21 ভট্টাচার্য ১৮১৬ খুট্টাব্দে অন্নদামঙ্গলের একখানি 

সচিত্র সংস্করণ মাঁদুত কাঁরয়া সর্বপ্রথম প্রকাশনী ব্যবসার সূন্রপাত 

করেন! ২1। ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশাটি বিশেষ জনাপ্রয় ছিল এবং 

সেইজন্য কাব্যাটর বহু সংস্করণ মাদ্রুত হইয়াছল। ১২২৪ সাল-[ ₹১৮১৭- 

১৮ খঃ]-এ বিশ্বনাথ দেবের যল্তে 'অন্নদামঙ্গল গ্রন্থান্তংপাতী বিদ্যাসূন্দর' 

মদাদ্রত হয়। 

"ভারতচন্দরের কাব্যের ছাপা সংস্করণগীল যে কিরুপ আগ্রহের সাঁহত 

লোকে কিনিত, তাহা সেগুলির মূল্য হইতে টের পাওয়া যায়। ১২৬৪. 

সালের তিনটি সংস্করণের উল্লেখ কারতেছি। লক্ষমীবিলাম প্রেসে ছাপা 



৭৯9 ূ রায়গধ্ণাকর ভারতচন্দ্র 

'বিদ্যাসুন্দর (৬৯ গৃজ্ঠা) মূল্য ছয় পয়সা; চির বটি এল 

প্রেসে ছাপা অন্নদামঙ্গল (৪৩২ পৃঙ্ঠা) মূল্য আট আনা; পূর্ণ চন্দরোদয় 

যল্মে ছাপা অন্নদামঙ্গল (৪৫০ পৃ্ঠা, দশখানা ছাব) মূল্য এক টাকা। 

বলা বাহুল্য এই মূল্য যাহাকে বলে ফেস ভ্যালন্য' ; আসলে অনেক কমে 

ক্রয় হইত। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে রাক্ষিত পাথর সাঁহত পাঠ 'মিলাইয়া 

ধবদ্যাসাগর মহাশয় যে সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন দুইখণ্ডে (১৮৪৭) 

ফোর্ট উহীলিয়ম কলেজের ছান্রদের ব্যবহারের জন্য তাহার মূল্য ছিল 

ছয় টাকা ৩11" 

১২৫৮ সাল-[-₹১৮৫২ খইঃ1-এ মহেন্দ্রনাথ রায় দুইখণ্ডে একাঁট 

কাবাসংগ্রহ প্রকাশ করেন। পস্তকটির নাম 'কুসূমাবলী অর্থাৎ বাংলা ন্ডাষার 

কাব্যসমূহের সার সংগ্রহ'। কাঁলকাতা সংস্কৃত যন্রে ম্াদ্রত। বইটির ইংরেজী 

পারচয়পন্তওত আছে [5010000105 হও? 006 13601009166 10665, ৮2111 & 11, 

00217816010 106 198 01 00110805 8100 901)0019 10 11011000170 80101 

০9, চ১010160 26 006 98091017655. 1 ইহার প্রথমখন্ডে আছে 

অন্নদামঙ্গল হইতে অংশাবশেষ [পৃঃ ১-১৭০1 এবং গঙ্গাভক্তিতরাঙ্গণী। 

দ্বিতীয়খশ্ডে কবিকঙ্কণ চণ্ডন, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসূন্দর, বাসবদত্তা ও 

অদ্ভুত রামায়ণ হইতে উদ্ধাতি আছে। গ্রল্থ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য হইতেছে-_ 

“যাঁদচ ভারত প্রভাতি প্রাচীন কাঁবাঁদগের প্রবন্ধরচনা বিশেষ মাধূর্য- 

বাঁশিষ্ট হইয়া আতিমান্র জন কমনীয় হইয়াছে, তথাঁপ উক্ত পুস্তক 

কোনর্পেই ছান্রপুঞ্জের পাঠোপযোগি নহে । যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ 

অশ্লীল বাক্য ও কদর্যয ভাষা ব্যবহার হওয়াতে তাহা ভদ্রুসমীপে উচ্চার্যয 
নহে। অতএব এই দোষসমূহ নিবারণার্থে প্রচুর যত্র দ্বারা এ সকল অপকৃ্ট 

ভাব ও বীভৎস বর্ণনাদ পাঁরত্যাগ করিয়া উক্ত কাঁবাদগের সারভাগ মাত্র 

সঙকলনপূর্ত্বক প্রস্তুত করা গেল। ৪1” 

১২৪০ সাল-] ০১৮৩৩ খন |-এ জোড়াসাঁকো কাঁসারীপাড়া নিবাসণ রাধা- 

মোহন সেন সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য নিজ মনোমত টাঁকাটিস্পনী সহ প্রকাশ 

করেন। রাধামোহুন সেনের কাঁবতা-রচনা-বিষয়ে খ্যাতি ছিল। কাশাপ্রসাদ 

ঘোষ একদা তাঁহার সম্বন্ধে বালয়াছিলেন-/কালকাতার জোড়াসাঁকোর শরীফ 



রাবানোহন সেন বাজরা কাহান ধর কে কেরে 
প্রাসদ্ধ ৫11 রাধামোহন সেনের গ্রন্থের নাম 'অল্পপর্ণেমজল' রী হার] শরণবা। 

জারা চাড়া কারারানি গারর রাডার উদ উর ররর 
রায়গুণাকর কর্তৃক রচিত অন্যালাঁপ হেতুক বহাবিধ অশদ্ধ সম্প্রাত সংশোধিত 
হইয়া কলিকাতা নগরে বঙ্গদূত যল্মে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দাঃ ১৭৫৫; 

সম্বৃত ১৮৯০ বাং ১২৪০ ইং ১৮৩৩']। কিছ নমুনা [ব্যাতিক্রম বিষয়ক] 

প্রসঙ্গতঃ উদ্ধত হইল ৬]। 

রুম দোষদ্বয় অন্নদার বর্ণনায়। ছন্দোভঙ্গ পদ রাজসভা বর্ণনায়॥ 

অনল দ্বারাতে অশুদ্ধ ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে অনেক শোঁধিত হইয়াছে ॥ 

কোন কোন স্থানে ব্যাতন্রম সম্ভাবনা । পাঁরবর্তে তথা তথা নৃতন রচনা ॥ 

*কোতাও বা তুল্য পদ নাহল িনাশ। তদধঃ শোঁধত পদ্য পাইল প্রকাশ ॥ 

নানাস্থানে অগোৌরব বচন বন্যাস। মধ্যে মধ্যে তার 'বাঁনময় উপন্যাস॥ 
গ্রন্থর্প উপপবনে ভাবরুপ গাছে। ক্চিত বা দূস্টনামা ফল ফঁিয়াছে॥ 

আনুপব্বণ ষাঁদ স্যাত- করেন শীলন। বহুপদে দোখবেন আছে কুমিলন ॥ 

অর্থতেকাক্ষরি মিল ভাষা পদ্যে হেয়। অন্য অন্য বিষয়ে সামান্য উপমেয় ॥ 

প্রচালত দ্বাক্ষর মিল বুঝি বা সত্তম। স্বরে স্বরে হলে হলে মিলন উত্তম ॥ 

কাঁথত বিবিধ শব্দ ব্যাপ্ত অগণন। হয় নয় পরাঁক্ষা করিবা সুধীজন॥ 

উক্ত তাবতের পনর পধীক্ত অঙ্কগণ। নাহ 'লাখলাম আত বাহুল্য কারণ ॥ 

শ্রীরাধামোহন সেন করয়ে প্রার্থনা । অন্ন প্রমাণেতে কারবেন বিবেচনা ॥ 

শ্রীকলের ফল 'বলা ভাষা মত নয়। এইরূপে বরণ রচিয়া দিলে হয় ॥ 

মায়াময়ী শ্রীফল দিলেন তার হাতে । বীঁজরূপে বসুন্ধরে আরোপিলা তাতে॥ 

ইহাই ভারতচন্দ্রের সর্বপ্রথম সমালোচনা [৭]। টশকাকার কাব 'ছলেন ষাঁদচ 

কাব্যে কবিত্বের বিশেষ বালাই নাই বলিলেই হয়। 

পৃথবাচন্দ্রের 'গৌরামঙ্গল-এ [১৭২৮ শক-১২১৩ সাল-১৮০৬-০৭ 

খঃ| ভারতচন্দ্রের উল্লেখ আছে-“অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত কাঁরল।' ছন্দে ও 

ভাবে ভারতচন্দ্রের অন্বর্তন আছে! ৮]। ভারতচন্দ্রের অব্যবাহত পরেই 



৪৬ টি রর, ভারতী” 

এর উরহী্ী তা দুর্গদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান ছিলেন ৯)। 
দর্গোদাস রাত গল্ামঙ্গল-এ বহন্শঃ ভারতচন্দরে প্রভাব দক্ট হয়, বিশেষতঃ 

এছন্দে। যথা: 1 "৩ 
নবদ্বীপ নিবসাঁতি, নরেন্দ্র ভূপতিপতি, চির াটি র রিও 

তাঁর আঁধকারে ধাম, দেবীপত্র আত্মারাম, মুখুটি বিখ্যাত মহশীতলে [১০] 

মদনমোহন তর্কালগকার [১৮১৬-৫৮ খুঃ1 রচিত 'বাসবদত্তা' [১৭৫৮ শক- 
১৮৩৬-৩৭ খুশঃ] কাব্যের নাম উল্লেখযোগ্য । কাব ভারতচন্দ্রের ন্যায় 'রস- 

-তরাঙ্গণী' নামে একটি অলঙ্কার গ্রল্থও রচনা করিয়াছিলেন। বাসবদত্তা ভারত- 

চন্দের কাব্যের ন্যায় গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। কাব্যাটর বিষয় বিভাগের নাম 

হইল 'পদবিভাগ' পাঁরচ্ছেদ বিভাগ নহে। প্রাচীন প্রথানষায়ী প্রথমে গণেশাদি 

দেববন্দনার পর গ্রল্থোপক্রমণিকা সুরু হইয়াছে। সংস্কৃত, ব্রজব্যীল, পশ্চিমা 
হিন্দীতে পদরচনা ও 'বাবিধ ছন্দঃপ্রয়োগ ভারতচন্দ্রের প্রাতি আনুগত্য স্মরণ 

করাইয়া দেয়। কিছ নমূনা দেওয়া হইল-_ 

গচ্ছতি রজনী, কোকিল-রমণী, কজাতি ভূশমনূবারং। 

বিকসতি কুসূমং, রৌতি চ বিষমং, কলকলমালপরিবারং 

গতবতি তিমিরে, উদয়াতি মিহিরে, স্ফুটাতি চ নালনীজালং। 

কুমুদকলাপে, বিহতবিলাপে, সীঁদতি রহসি বিশালং 

বিরাহতশোকে, কুজতি কোকে, হষ্যাতি বিগতাবকারং। 
সকলকিশোরা, তষিতচকোরী, রোদিতি সকরূণতারং॥ 

শ্রীকাীবমদনো, ধৃতহরিচরণো, রচয়তি রাহতবিষাদং। 

শাহতসুসজ্জাং পাঁরহর শয্যাং নৃপসূত স্মর হরিপাদং 

_প্রভাত বর্ণন [রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা ] 

এতেক চিরূণ চিকুর জাল। তাহাতে গাঁথনি মূকুতা মাল॥ 

বিনাইয়া বেণী বাঁধিল ভালা । বোঁড়িয়া বিলসে বকুল মালা ॥ 

খেদেতে ক্ষুবধ হেরি খোঁপায়। রাগ্িণী নাগিনী রাগে ফৌঁপায়॥ : 

কামিনীর শহ্যা | একাবলী ছন্দ] 

সন্ধ্যা সহ বন্ধ্যা আশা হইয়া সত্বরা। নৃপগণে কারতে আইল স্বয়ম্বরা॥ 



৯ম 

 ভারগটস্থের লোকাপরিরীতা ২৯২: 

প্রীতি নাতির প্রাতি কাঁরয়া সংপ্রশীত । নিশিযোগে শভযোগে চলল সম্প্রাত ॥ 
বাসায় আশায় পেয়ে যতেক ভূপাঁতি। 'ঘ্দ্রা তন্দ্রা কযা প্রাত হইল 'বিমৃতি? 

কেবল করিয়া সার আশার আসার। নিদ্রার পসার 'নাঁশ কাঁরল অসার ॥ 

-আশা | পয়ার ছন্দ? 

] 

আইল নৃপবালিকা। বাঁজল কর তালিকা! 

দোলত ফুল মাঁলকা। সা মনাঁসজনালিকা॥ 

হৃদি বিলসে পটুবসনা। বুদ্তকলসে কৃতকসনা ॥ 
স্মর-অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা ॥ 

পিরীতে নাহি সুখ-ফোট্রা। শেষটা প্রাণের পরে চোট্রা ॥ 

দেখেছ যেবা সুখ, সে সব পেটে ভূখ, শেষ মেনে কেবল দুঃখ মোট্রা। 

এর্্পে দিন দুটো, যে কিছ; মজা লুটো, পরে এক সার ফুটো লোট্রা ॥ 

-_-[ বিবিধ ছন্দঃ-প্রয়োগের দস্টাস্ত ] 

পরাণ বধু চল চল হে। আবাব আঁখ কেন ছল ছল হে? 

যাঁদ এ মৃতদেহে, মিলন হল দোঁহে, ব্যাজ কি আর সহে, বল বল হে 

মদন বলে বটে, এ ঘোব বন বাটে, আসি বিপদ ঘটে, পল পল হে॥ 

--] সঙ্গীত 

তাবাচরণ দাসেব 'মন্মথ কাব্য'! ১১। ভারতচন্দ্রের অনুসরণে রচিত। 

কাব ভারতচন্দ্রের অনুসরণে নানারপ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যাট 

আঁদরসবহুল। খাঁম্টীষ অজ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতেই 'বাবধ লৌকিক 

পাঁহনী রচিত হইতে থাকে । ইহাতে হিন্দী ও ফারসণর প্রভাব অল্প ছিল না। 

এপদশী, চৌপদণ প্রভাতি ছন্দের ব্যবহার সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই 

শতাব্দীতে নদীয়া শান্তপূব অগুলে যে 'খেস্ড বা 'খেউড়' সঙ্গীত প্রচালত 

ছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্য সেই হেমাগ্মিতে ঘৃতাহীত দান করিয়াছল [নদে 

শাস্তপুর হতে খে আনাইব। নৃতন,.নৃতন ঠাটে খেশ্ডু শুনাইব॥,]। এই 

খেউড় সঙ্গীত পরে চুচুড়া হইয়া কলিকাতায় আসে। নিধ্বাব, [_রামানিধি 
গদপ্ত | ইহার সংস্কার করিয়া আখড়াই ও হাফ আখড়াই গানে রূপান্তরিত 



| ২৯ রায়গণোকর ভারতচন্র 

 করেন। লও ভুলের কাবার শাখা নিলে: নয 

 অক্টাদশ শতাব্দীর শেষ গাদে রচিত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দরগা কাবোর 

'গোরীবিলাস' অংশে ভারতচন্দ্রের প্রভাব বর্তমান-_ 

বাঁজল রে রণডঙ্কা। 

'দগড় দগড়' ভাম, বাজয়ে টামিটিমি, ঘোর ঘোষণ ঝঙওকা॥। 

তা থই থই থই. নাচয়ে ধেই ধেই, মারই ... রঙ্কা॥ 

সাজয়ে সব দল, কুলমকুল কলকল, ঘনরোল মা কুরু শঙ্কা [১২1] 

(ঈশ্বরচন্দ্র গূপ্ত 1 ১৮১২-৫৯ খত রিতার রাডার 

ভারতচন্দ্র। গ[প্তকাব রায়গুণাকরের কাব্যের ব্যঙ্গরসকে বিশেষ কাঁরয়া আস্বাদ 

কাঁরয়াছিলেন। কাঁবর প্রাচীন সংস্কৃতির প্রাতি আন্তরিক আকর্ষণ 'ছিল। 

*কবিবর *ভারতচন্দ্র রায়গ্ণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' ! ১২৬২ সাল- ১৮৫৫ 

খুীঃ ] নামক গ্রন্থপ্রকাশ ইহার প্রমাণস্বরূপ। ভারতচন্দ্রের আদর্শে অন:প্রাণত 

হইলেও গুস্তকবির আসন বাঙ্গালাসাহিত্যে স্বতন্ন্র। ঈশ্বরচন্দ্রের 'ইয়ারকী' টুকু 

বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেকথানই কম পাঁড়য়া যায়) 

“গুপ্ত কাঁবর রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্ট হয় ছন্দের বৌচন্র্যে 

নয়, শব্দালওকার, শ্লেষ, যমক, অনপ্রাসাদর ঘটায়। গুপ্ত কবি ভারতনন্দ্রকে 

পাইয়াছলেন আদর্শরূপে। ভাষার পাঁরপাট্যসাধনে তান ভারতচন্দ্রের 

শিষ্য 'কন্তু শ্লেষ যমক অনুপ্রাসের ভাষা অনেকস্থলে অপারচ্ছন্ন। ভারত- 

চন্দ্ও শ্লেষ যমক অন:প্রাস প্রয়োগ কাঁরতেন 'ক্তু তাহা অত্যন্ত সাববেচিত 

প্রয়োগ, কলাসূম্টির অনুকূল। গৃপ্ত কাব এবিষয়ে দাশুরায় ইত্যাঁদ 

কোন সম্বল ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের সম্বল ঢের বেশী ছিল। তিনি 
কেন যে পাঁচালশকারদের রাঁতি অনুসরণ কারতেন তাহা বুঝা যায় না। 

ভারতচন্দ্রের রচনায় অর্থালওকারের প্রাচুর্য ছিল। ঈশ্বর গপ্ত তাহার অভাব 

* শাব্দালঙ্কার দ্বারা পূরণ কাঁরতে চাহিয়াছেন। স্থুল কথা ঈশ্বরচন্দ্ 

শরয়েলিস্ট' এবং 'স্যাটায়ারিস্ট' [১৩]।” 



দষ্টাস্ত স্বরূপ ভারতচন্দের 'অচক্ষ; সব্ধর চান' ইত্যাদি [গাঁতারক্ত_-অন্নদা- 
মঙ্গল] কাব্যাংশটির তুলনায় গৃপুকাবিরঅন্োদ্বাতাট জওয়া যাইতে পারে? 
কাব নিরাকারকে সাকার হইতে আবেদন জানাইয়াছেন-_ | 

হায় হায় কব কায় ক ঘাঁটল জবালা। জগতের পিতা হোয়ে তুম হোলে কালা! 
অনৃভবে বাঁঝলাম তুমি, কালা বটে। নতুবা দি আমাদের এত দুঃখ ঘটে॥ 

 চিবার শীক্ত নাকি কিছ নাই আর। 'বি-পদ হইলে তুমি বিপদ আমার. 

ষেশুনিছে সে হাঁসিছে কারে আর কব । কেমনে বুঝাব আমি কারো নই তব॥ 

কাঁহতে না পার কথা, ি রাখিব নাম। তুমি হে আমার বাবা, 

হাবা আত্মারাম' ॥ 

তুমি হে ঈশ্বর গণপ্ত ব্যাপ্ত 'ভ্রসংসার। আমি হে ঈশ্বর গৃপ্ত, কুমার তোমার ॥ 

গৃপ্ত হোয়ে, গ্প্ত সৃতে, ছল কেন কর। গনপ্ত কায় ব্যক্ত করি, 
গৃপ্ত-ভার হর! ১৪]॥ 

ভারতচন্দ্র রসের যে-ধারাঁট বহাইয়াছিলেন, গৃপ্ত কাব তাহা হইতে একাঁট খাল 

কাটিয়া লইয়াছিলেন। খালের জলের বর্ণ স্বভাবতঃই পাঁরবার্তত হইয়াছে, 

রসও তাই বাঙ্গে রৃপান্তারত হইয়াছে। 

খেষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাঁব শ্রীমধুসূদনের ভারতচন্দ্র কণ্ঠচ্ছ 

ছিল। যেখানেই কবি সুবিধা পাইয়াছেন, ভারতন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছেন। 

কাব 'ঈশ্বরী পাটনী'-কে ভূলেন নাই, 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপ'কে সম্রদ্ধ প্রর্ণাত 

জানাইয়াছেন, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে 'নাঁচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে বাঁশরী রে রাধিকা- 

রমণ', শতলোত্তমা সম্ভব" কাব্যে 'দাঁড়ম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ' ইত্যাদিতে 

কাবাশীক্তর আঁধকারা শ্রীমধূসূদন বাগ্বৈভবে বঙ্গবাণীর বীঁণাপাণি মূর্তি 

প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্ের বোৌশিষ্ট্য নানা ভাষার ” শব্দব্যবহারে, 

শ্রীমধুস্দনের বৈশিষ্ট্য নানা ভাষার সম্পদে বঙ্গভাষার শ্ত্রীবৃদ্ধিসাধনে। 

নামধাতু প্রয়োগ শ্রীমধুসূদনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতচন্দ্রের খেয়াব তনুর 

তরী", 'কুল্াপল কুলুপ কপাটে'-র পথ ধাঁরয়াই শ্রীমধুসৃদনের 'সান্তীমিল' 



:8০৫.. রে /. রীরিসুরাকর ভারত 

“বিশিধাঁসতে' এবং রনদের পহঙ্লোলিছে, কল্লোলিয়া,: 'অজলিয়া 
ুপ্যারয়” চাঁজয়া আসিয়াছে। মনের জের অহোদর সা. 
হুইরাছিল ভারতচন্দের পয়ার ছন্দে_ 

'কার্াতীশতান (্রীমধসূদন) তংকাল প্রচালত কৃত্তিবাস ও কাশী- 

দাসের কাব্য হইতেই. তাঁহার ছন্দের চরণ আহরণ কারয়াছিলেন ' এবং 

সম্ভবতঃ চনিরর হটাত বা রানা সারা রা রানির অর 

সম্বন্ধে বিশেষ হীঙ্গতও পাইয়াছিলেন। ১৫]।" 

আমন্র ছন্দ ইংরেজী ছন্দের ধ্বনি-সঙ্গীতানপ্রাণিত খাঁট বাঙ্গালা পয়ার ছন্দেরই 

একটি বিশিম্ট শক্তিমান রূপ : বৈশিষ্ট্য ন্তানপ্রাসহনতায় ও ভাবের তারতম্য 

ধহসাবে যাঁতপতনে। 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাণ্চ কাবেরী” | ১৭৯৯ শক - ১৮৭৭ খু]. 

ক্যব্যগ্রন্থের অনোৎকাঁলত অংশগ্ীলতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয়-- 

[ঘষ্টব্যঃ 'জগন্লাথ পুরীর বিবরণ" 'ভবানন্দের দিল্লী বানা” 'সূন্দরের মালনৰ 

সাক্ষাৎ” শবদ্যাস্ন্দরের বিচার' ]__ 

ত্যক্তি জাতি আঁভমান, যেখানেতে অন্নপান, একচ্ছরে জাতি মান্রে খায়। 

খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত, শৌচাশৌচ কিছুই না চায়॥ 

-১ম সর্থ 

যেমন করিল ষাব্রা ভাবন? রমণাঁ। বামনেত্র বামজান, স্ফারল অমনি॥ 

মীনমুখে শঙ্খচিল আগে উড়ে যায়। ধবল নকুল এক আগে আগে ধায়॥ 

ডাঁহনে বামেতে শিবা করয়ে প্রস্থান। চাঁরাদকে সুলক্ষণ হয় দশ্যমান॥ 

এড ৪৯৮৪৩ ৪$৬ 

মনে ভাবে এ পুরদষ আতি সুকুমার । না জানি হইবে কোন রাজার কুমার 

এ নব বয়স কেন প্রবাসেতে ফেরে। কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এরে॥ 

পির ককওওডগিঞি 

সি মাপা করে রো বাকছল। স্বজাতির বর কা ছাড়ে বল 

_র্থ সর্গ' 



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃয়সংহার' কাব্যে ব্যবহৃত, পয়ারছন্দে যে-গা- 
বন্ধতা দন্ট হয়, তাহা গজাস্বতা গুণে সমগ্র মঙ্গলকাব্যগযালর তথা রায়গণাকর 
ভারতচন্দ্বের পয়ার ছন্দকেও আঁতন্রম কাঁরয়া গিয়াছে। 

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রশাস্তুও বহু কাব 1। বরাজকৃফ রায় 

তদীগয় 'বঙ্গভূষণ' কাব্য টনি বার ভারত (রারগ-পাকর' শীর্ষক 
এই কাঁবতাঁট রচিয়াছিলেন-_ 

সুনীল গগনে যথা পূর্ণ শশধর, সুধামাখা করদানে ধরারে হাসায় ; 

তেমতি ভারতচন্দ্র! ভারত ভিতর, বিশেষতঃ আমাদের এই বাঙ্গালায় 

পার্ণমার চন্দ্র সম কাব্য-কর সনে, সুধা বরাঁষলে বত বঙ্গজনগণে। 

বঙ্গ-কাব-চূড়া তুমি বঙ্গের হদয়ে ; সর-নীর সুশোভিত পাঁদ্মনী মতন, 

কিম্বা দীপাঁশখা সম আঁধার আলয়ে, রাখ গেলে, কবি, কাব্য কণীর্ত সূরতন! 
শৃভক্ষণে লেখনীরে ধরেছিলে করে, যে লেখনধ সূধাধারে মানব সকলে " 
ভিজাইল চিরতরে, যথা হিম জলে, প্রকীতি ভিজায় সদা তরু পাঁরকরে ॥ 

'বজয়কৃফণ বসুর 'অবকাশগাথা'-[ ১২৮৩ সাল - ১৮৭৭ খুশঃ]-র শেষ কবিতা 

'কাঁববর ভারতনন্দ্র'। কাবিতাঁট সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 'কস্যাচং লিখিত' এই 

উপনামে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচালত 'বিদ্যাসুন্দর নাটক'-এর তৃতীয় 

সংস্করণ-[ ১৮৭৫ খু৯৪ 1-এর গ্রল্থকর্তার ভূমিকার পরই। পরে উহা কাঁবর 

নামে 'অবকাশগাথা'তে সঙ্কাঁলত হইয়াছিল। 

ভারত! ভারতচন্দ্র, চারু নিরমল, অকলঙক, পূর্ণকল, সুধা ঢলঢল 

[িত-আঁল মধু-আশে মধুর ঝঙ্কারে। উছলে পুলকাঁসন্ধ: গভশীর হুগকারে। 

শুনিয়াছি সত্যযুগে ক্ষীরোদ মল্থনে, নানারত্ব সুধাঁনাঁধ লভে সূরগণে ; 

কস্তু কহ কবিবর, মাথ ভাব বত্বাকর, 

৬নিপন8জপারিনানানিনিটিরর 
শন্ভক্ষণে কবিরাজ সানান্দত মনে, ধারিলে মধ্যর বাঁণা-সংধার সদনে ; 

তব গশীতি আলাপনে, বীণা রা পদ্মাসনে, রর 

বাঁণাপাঁণ বিমোহতা সম্মোহন তানে, বাধ না সরে বাণ বিস্মিত বনানে। 
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অভয়া জল্নদা আদ্যা অদ্বিকার বরে, না বার গার, 

শুদ্ধ শান্ত স্থায়ীভাবে, সরোমান্ট অনুভাবে, . 

অপূর্ব সরস গাথা কারলে গৃম্ষন। যার ভাব পাঁরমলে মত্ত জগজন। 

বড় সাধে গুণাকর কাব্যের কাননে, ফুটালে বিদ্যার নবকুস:ম যৌবনে ; 

গাইলে লালত গাথা সুধার লহরা, কিশোর কিশোরীবৃন্দে মাতোয়ারা কাঁর। 

ধন্য কাব! ধন্য ধন্য তোমার লেখনী । বাণী তব কণ্ঠধামে সমুজ্জবল মণি। 

বা্ধয়া কবিত্ব সেতু, উড়ায়ে ষশের কেতু, 
জয়ডগকা দিয়া গেলে ভবনদী পারে ; উজল ভারতপদ কাব্যরত্বহারে। 

তুমি গোপনীলতাভূঙ্গ কাব্য-বজপূরে, তব গণ্গণ্ তানে সদা আঁখ ঝুরে ; 

ধুঁয়ব কাবতাস্ত্রোতে ম্বাদয়া নয়ন, হদাম্বুজ-্রতিষ্ঠিত বাণীর চরণ। 

কাঁব-প্রশস্তির অনুরূপ বহু নিদর্শন পাওয়া যায়! ১৬]। 

ভারতচন্ড্রের প্রভাব কেবল কাব্যের জগতেই পড়ে নাই, নাটগশীতির জগতেও 

বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব সবিদিত__ 

“উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে কলিকাতা অঞ্চলে প্রাচীন যাত্রা 

পদ্ধাতিতে একটা পাঁরবর্তন মাসিতেছিল। কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা, 

দেবলীলার স্থানে দক্ষষজ্ঞ, ধুবচরিন্র, কমলেকামিনী, নলদময়ন্তাী, শ্রীবংস- 

চিন্তা ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিদ্যাস্ন্দর-কাহনীর মত 

অপোরাণিক আদিরসাত্বক আখ্যায়কা অধিকতর আদরণীয় হইতেছিল। 
সেই সঙ্গে নাচগানের বাহূল্য এবং সঙের ও ভাঁড়ামির প্রাচুর্য ;ও দেখা 'দিল। 
গোবিন্দ অধিকারী, বদন আঁধকারা এবং রাধাকৃষ্ণ বৈরাগন প্রভাীতর দলে 

প্রাচীন যাত্রা-পদ্ধতি অনেকটা অবিকৃত ছিল। মহেশ চন্রব্তাঁ বৌ মাষ্টার, 

ঝোড়ো, উমেশ মিত্র, মদন মাস্টার, লোকা ধোপা ইত্যাঁদর দলে নবোদ্ভুত 

নাটকের প্রভাব আসায় যাত্রার রূপ বিকৃত হইয়া গেল ১৭11, 

হেরাসিম লেবেডেফের উদ্যোগে “দ ভিসগ্াইজ এবং 'লভ ইজ দি বেস্ট 
উত্তর" নামে যে-নাটক যুগল বাঙ্গালাদেশে সর্বপ্রথম আঁভনীত হয় [ম্থান__ 
২৫&ন্ং ডুমতলা (-বর্তমান এজরা স্ট্রীট )। তারিখঃ ২৭-১১-১৭৯৫ খ:খঃ 



ভারতচন্দের লোকাপ্রয়তা ৩৩৩: 

২১-৩-১৭৯৬ খুেঃ। নাটকষ্যগল : বর্তমানে দুগ্পরাপ্য।] তাহার প্রথম: 
খানিতে ভারতচন্দ্র-রচিত কয়েকাঁট সঙ্গত সংযোজিত হইয়াছিল ১৮:। 

এই নাটকফুগলের বঙ্গানুবাদ করেন গোলকনাথ দাস, সঙ্গীতগুজিতেও সুর- 

যোজনা করা হয়। উত্তর কাঁলকাতার শ্যামবাজার অণ্চলের নবীনচন্দ্র বপন 

স্বগূহে সর্্বপ্রথমে যে-বাঙ্গালা নাটক সখের আঁভনেতা-আভনেত্রী সহযোগে 

আভনীত হয় | ৬-১০-১৮৩৫ খুঃ] তাহা শবদ্যাসন্দর' নাটক। এই নাটকটি 

আদৌ মাঁদ্ূত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। এই আঁভনয় ব্যাপারে নবঈনচন্দ্রের 

খরচ হয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা, যাহার ফলে তাঁহার ইংরেজটোলার 'খাতাবাড়ী' 

| বর্তমান মিলিটারী একাউশ্টস অফিস বাড়ী] বিক্রীত হয়। নবীনচন্দর 

বসত বাড়ীর বিভিন্ন অংশ এই নাটকের দৃশ্যপটর্পে ব্যবহৃত হইয়াছল। 

ভারতচন্দ্রের "বদ্যাসুন্দর' কাব্যের সার্থক নাটগ্ীতি রূপায়ণ হইয়াছিল 

গোপাল ডীঁড়য়ার নামে প্রচলিত "বদ্যাসুন্দর' যান্রাপালাটিতো ১৯]। “সঙ্গীত 

সমাজ'-এও এই যাত্রা [পালণট বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য) িশেষরূপে আদৃত 
হইয়াছিল। ্ 

গোপাল উডড়িয়া-! ১৮১৯-৫৯ খুঈঃ|-র আদ নিবাস কউক জেলার 

জাজপুর গ্রাম, জাতিতে 'করণ', কীষজশবশ পিতা ম্কুন্দের তিন সম্ভানের মধ্যে 
মধ্যম। আঠার-উাঁনশ বৎসর বয়সে কৃতদার গোপাল কাঁলকাতায় আঁসয়া ফল 

বিক্রয়ের ব্যবসা সুরু করে। ১৮৪৪ খষ্টাব্দের কলিকাতা । রাজধানীতে 

তখন প্রথম সখের ষান্রাদল খোলা হইয়াছে, অধিকারী রাধামোহন সরকার। 

এই দলে মাতিলাল গোষ্ঠী, হদয়রাম বাড়্য্যার গোষ্ঠী, ধর গোষ্ঠী আদ সকলেই 

যোগদান করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলে সখী সাঁজতেন। 

একদা প্রাতঃকালীন মজলিসে চাঁপাকলা-বিক্রেতা গোপালের কণ্ঠস্বরে সরের 

আমেজ পাইয়া বিশ্বনাথ মাতিলাল হাঁকলেন-_ওরে কে আছিস্ রে, ওর গলাটা 

'গান্ধারে' বলছে, ওকে ডেকে আন! অতঃপর গোপাল পেশা পাঁরবর্তন করিয়া 

মাঁসক দশ টাকা মাহনায় রাধামোহনের দলে যোগদান করে ; পরে অবশ্য এই 

মাঁহনা পণ্টাশ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। যাত্রার দলে যোগদান করিয়া গোপাল 

ওস্তাদ হারকিষণ 'মশ্রের নিকট তালিম লয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসন্দরের নাট- 

গীতি সংস্করণ ছিল এই যান্াদলের পালা এবং এই পালা ব্যাপারে রাধামোহনের 
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রা কষা টাক বা হইয়াছিল । এই যাতার প্রথম আসর.ইয় পৌভীধাজাবের 

রাজা নবকৃষের বাড়তে, পরে হাটখোলার দত্ত বাড়ীতে ও িমলার আশ্নতোষ 
দেব-[ ছাতুবাব্ 1-এর বাঁড়ীতে। স্ত্রী স্মকণ্ঠ গোপাল হণরামালিনী স্লাজিত। 
রাধামোহনের লোকাম্তরের পর গোপাল দলের আঁধকারণ হইয়া সখের দলকে 
পেশাদার দলে রূপান্তরিত করে। শোনা যায়, গোপাল গান বাঁধতে পারিত। 
একদা গোপাল ভৈরব হালদার [ পবদ্যাসূন্দর-নাটক' (১৯১৪ থ2৪) প্রণেতা 21 

নামক জনৈক ব্যাক্তর দ্বারা কোন কোন পালা ও 'সাট' রচাইয়া লইয়াছিল। "সমগ্র 

বিদ্যাস্মন্দর যান্রাপালাটি উক্ত ব্যাক্তর রচিত কিনা এই বিষয়ের স্বপক্ষে কি 
বিপক্ষে কোন যুক্ত নাই তবে সমস্ত গানগুলি গোপালের নামেই প্রচালিত। 
দশ বংসর নিজ দল চালাইয়া নিঃসন্তান গোপাল চাল্লশ বংসরে মারা যায়। 

জনশ্র2াত যে, একদা চন্দননগরের গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষের গৃহের আসরে যথাসময়ে 

উপস্থিত হইতে না পারার জন্য গৃহস্বামী কর্তৃক ভর্ধীসত গোপাল দল ছাঁড়য়া 

চলিয়া যায়। গোপালের যার্াগান পরে উমেশ মিত্র, ভোলানাথ ও তৎপর গগন 
দাস, কাশীনাথ, বিশ্বস্তর চন্রবত্তাঁ প্রমুখ যাত্রাওয়ালারা গ্াঁহত ২০]। 

এই জাতীয় গঁতাভিনয়ের মধ্যে মধু বাড়য্যার ট*্পার প্রভাব প্রচুর ছিল। 

ইহার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছল চু'চুড়া। কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে এই 
গীতাভিনয়ের বিশেষ চলন 'ছিল। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে কলকাতার ঠনঠাঁনয়ার 

গশবচন্দ্র লাহার বাড়ীতে গোপালের বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় হয়। শ্রদ্ধেয় শ্ত্রীবুক্ত 

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একদা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, গোপাল উীঁড়য়ার 

যাত্রাপালার 'িনাঁট “সাট' ছিল। প্রথমাঁট ভদ্রুগৃহচ্ছের বাড়ীতে, দ্বিতীয়টি ভদ্র- 

পল্লীতে ও তৃতীয়াটি বারোয়ারতলায় গাঁহবার জন্য। তিনখানি সাটের মধ্যে 

নৈতিক তারতম্য সহজেই অনুমেয় । সেকালে গোপালের যান্রাগান এত জনাপ্রয় 

ছিল যে, সাধারণ্যে গ্রোপাল ডীঁড়িয়ার যাত্রা 'গোপালস্ ফ্লাইং ভাঁজট আখ্যা 
লাভ কারয়াছিল ২১]। 

শোনা বায়, এই বিদ্যাসূন্দর যাত্রার তিনটি [ বকুলতলা, সন্নযাসশী, চোর- 

ধরা] পালা ছিল। পাল্লার প্রারন্তে কয়েকটি মাদ্রিত গ্রন্থে নকীব, জমাদার, 

ভিন্তী, মেথর, মেথরাণী প্রভাত গীতাভিনয়-সুলভ. কয়েকটি চাঁরত্র সংযুক্ত 

হইয্লাছে। ইহাদিগের পাঠগযাল হন্দী ও কচিৎ পৃথ্ববিঙ্গীয় উপভাষায় বিল্লাচিত। 



ক্যাগেলের। সোনি হেযখ ১১১] 

পালাটর অনার মসলঘানশ, বজবৃলি এবং অল্পসংখ্যক ইংরেজণ শব্দের বাবহার 
দেখা যায়। হস্তালাখত কোন প্রামাণিক সাথ দষ্পরাপ্য বালিয়া পালাটি,আদান্ 

গণতাত্মক কিংবা গদ্য-পদা-গীঁত সহযোগে বিরচিত এবং পালাটির খ্যা- 

নির্পণ ও রচায়তানিদ্ধারণ সহজসাধা নহে। তবে পালাটি-যে ভারতচল্দের 

অনুসরণে এবং কখনও কখনও উদ্ধাতযুক্ত কিংবা মূলানুবাদ কাঁরয়া রাঁচিত 

হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যার। প্রচলিত গানগীলর মধ্যে কয়েকাঁট কৈলাস- 

চন্দ্র বারই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ও ভৈরবচন্দ্র হালদার | ইনি ফরাসডাঙ্গা- 

( বোড়াইচপ্ডঈতলা )-র বিদ্যাসূন্দর-যা্লাদলের পালা বাঁধিয়াছিলেন। 'ভাগ্যে 

এমন হবে জানিলে আগে -+ গানাঁটির ভাঁণতাতে আছে-_পদ্বজ ভৈরব চন্দ্রের এই 

ীক্ত, আর নাই কোন যুক্ত, আদ্যাশাক্ত ভাঁব মনের বিরাগে।'] কর্তৃক রাঁচত 

হইয়াছে বাঁলয়া শোনা যায়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচালত শবদ্যাসূন্দর 

নাটক'-এর কয়েকাঁট গানও | 'আমায় বুঝাও কি সই বল না' 'আহা মার এক 

হেরি অপরূপ কাননে', 'কব 1ক তার রূপের তুলনা" 'কাহব কি প্রাণসাঁখ কাঁহতে 

বারষে আঁখ' 'কায় কব দুঃখেব কথা” শক শুনালে প্রাণসাঁখ নাগর পড়েছে ধরা” 

'কেন বল বিধূমূখি ভাব অকারণ', নাগর মনের মত মিলিল ভাল", 'প্রণয় পরম 

'নাধ বাধ যাঁদ না সজিত'| এই পালাঁটর অন্তভূক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গত 

পালাটির কয়েকাট মাদ্রত ও অধুনা দষ্প্রাপ্য সংস্করণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

[দতোছ-_ছাঁকা 1 খত উপপা' [১ম খন্ড । অঘোরচন্দ্র ঘোষ বিরচিত ও 

সঙ্কলিত, গোপাল উীঁড়য়ার সর ও নানাবিধ চুটকীঁ সুর সম্বালত এবং চৈতন্য- 

চন্দ্রোদয় যন্দে (৩১৯নং চিৎপুব রোড । বটতলা ) মাখনলাল ঘোষ দ্বারা মনাদ্রুত 

ও যদুনাথ দত্ত দ্বাবা প্রকাশিত। ১২৮২ সাল - ১৮৭৫ খুঃ। মোট পৃঃ ৪৪, 

গত ১৯১৭। মূলতঃ গোপালের গানগ্যাল প্রদত্ত হইয়াছে ।], 'নূতন ছাঁকা 

বিদ্যাসুন্দর টপ্পা" [৪র্থ খণ্ড। ১ম সং। নন্দলাল রায় প্রণীত ও সঙ্কাঁলত, 

গোপাল উঁড়িয়ার সুর সম্বালত এবং ন্রৈলোক্যনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত (১১৭নং 

চিৎপুর রোড। বটতলা )। ১২৮২ সাল - ১৮৭৫ খুঃ। মোট পৃ ৩৬. গীত 

১১৪।], পবদ্যাসূন্দর গীতাভিনয় টপ্পা' [১-৫ম খণ্ড। ১ম সং। শ্যামলাল 

মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও (ভারতচন্দ্রগোপাল উীঁড়য়াকৈলাস বারুই প্রভৃতির 

গখত) সঞ্কাঁলত এবং বিদ্যারত্ন যল্লে (২৮৫নং অপার চিৎপুর রোড । শোতা- 

9 



ক্টশু৬ রা্গুণাকর ভারতচন্দ্র 

'াজার ) অপ্ন:গোদয় ঘোষ বারা মাত ও পাণ্ডবচরণ দে দ্বারা প্রকাশিত। ১২৮২. 
সাল ৮৭৫ খুশঃ। মোট পৃঃ ১২৬, গত ৩৪০1], 'গোপাল' উড়ের *পা 

অর্থাৎ 'বিদ্যাসংন্দর যাত্রার গান” [হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বঙ্গবাসণ 

ইলেকদ্রো মেলিন প্রেসে (৩৮ ।২নং ভবানশচরণ দত্তের স্ট্রীট । কাঁলকাতা ) নটবর 

চক্রবত্ত দ্বারা মুদ্দীত ও প্রকাশিত। ১৩১৭ সাল 5 ১৯১০ খুশঃ। মোট প ৬০, 

গত ৪৩৯। ভূমিকা ও পারশিম্ট সংযুক্ত । 1, শবদ্যাস্ন্দর গীতাভিনয়' নূতন 

সংস্করণ । গোপাল উড়িয়া কর্তৃক বিরচিত এবং মজুমদার লাইব্রেরী (মজুমদার 

প্রেস। ১০৬নং আপার চিৎপুর রোড । বটতলা ) হইতে নূটবিহারী মজুমদার 
দ্বারা সংগৃহীত, মাদ্রত ও প্রকাশিত। ১৩১৮ সাল - ১৯১১ খীঃ। মোট পৃঃ 

১২০, গত ১৭৭। গদ্য-পদ্য-গীত যুক্ত এই পালাঁটিতে ভারতচন্দ্রের অনুবাদ 

(যথা, 'ভাটের প্রাত রাজার উীক্ত') ও অনুসরণ সুস্পন্ট। ], 'আসল বিদ্যাসূন্দর 

টপ্পা' [১-৫ম খন্ড। ৬ম্ঠ সং। সাঁচত্র। গোপাল উঁড়য়া প্রণনত। ১৩২৩ সাল 

- ১৯১৬ খুগঃ। মোট পৃঃ ৬০, গীত ১৫৫।1, 'গোপাল ডীড়য়ার যান্লাপালা' 

| মহেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক প্রকাশিত (১৯নং বৃন্দাবন বসাক লেন। কাঁলকাতা )।]1 
ভারতচন্দ্রের বিদযাসূন্দরের ন্যায় এই গ্রল্থগুলিও নিতান্ত স্বস্পমূল্যে (1০-১২) 
বিক্ীত হইত। 'বাভন্ন সম্কলন গ্রল্থাঁদতেও [সঙ্গীত মুক্তাবলী (১৮৯৪ 

খুটি), সঙ্গীত সার সংগ্রহ (১৮৯১ খুখও ), বাঙ্গালীর গান (১৯০৫ খ)ঃ), 

ভারতচন্দ্রের গ্রল্থাবলণ (বসুমতাঁ প্রকাশিত। ১৪ সং। পারাশস্ট ), মৎসম্পাদিত 

'বিদ্যাসুন্দর-সরঙ্গীত সংগ্রহ” (কৃফনগর। ১৯৫৪ খুীঃ)] গোপাল উীঁড়য়ার 

গানগযাীল পাওয়া যাইতে পারে। 

“আজকাল সভ্যসমাজে গোপাল উড়ের গানের কোন আদর নাই। 
কস্তু এককালে তাহার গানের আদর কেবল পল্লীসমাজে নয়, নগরের সভ্য- 

সমাজেও 'ছিল। এই বাঙালীদের একটা লঘু-তরল রাঁসকজাীবনও ছিল-. 
'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তব রঙ্গ ভরা'। আমরা সে পাঁরচয় পাই বাংলার 
পোষ্যপ্ত্র এই অবাঙালী বাঙাল কবির গানে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 
কাব্যথাঁনকে রসের কারিগর গোপাল গানে ঢালাই করিয়াছে । কৃষ্ণনগরের 

(বা বদ্ধমানের?) রসের গভীর সরোবর হইতে গোপাল নালী কাঁটয়া 
রসের প্রবাহটিকে বঙ্গদেশময় চ্ুদ্রুক4। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরকে 

। ভারতচন্দ্রর গীতানুবাদ বলা যাইতে পারে। গোপাল শুধ্ পয়ার স্ি্পদী 



জনাহচন্তের মালাকাতিযিতা ৫৭, 

ছন্দের 1২52 এক বাংলার নিউ্ব ছন্দেই অনুবাদ করে মাই, ভারত: 
চন্দ্রের নাগারক ভাষাকে বাংলার পল্লীর ভাষায় অর্থাৎ বাংলার কাঁপম স্যখের, 
ভাষাকে বাংলার স্বাভাবিক বুকের ও মুখের ভাবায় অনুদিত. কাঁরয়াছে। 

ভারতচন্দ্র অন্:প্রুস-বমকের কাঁব ছিলেন, গোপাল তাঁহার অন্প্রাস যমক 
' দুই-চারাঁট গ্রহণ কয়াছে বটে কিন্তু নিজস্ব অনবপ্রাস-যমকের নিদর্শন 
দিয়াছে ভূর ভূরি। ভারতচন্দ্র বাংলার নিজস্ব চলাতি লক্ষ্যাত্বক বাক্য ও 
বাক্যাঙ্গগ্ীলকে তাঁহার কাব্যে সন্তর্পণে স্থান 'দিয়াছলেন, গোপাল 
সেগাীলকে বেপরোয়াভাবে দুচোখো চালাইয়াছে। খাঁটি বাংলা ভাষা 

গোপালের হাতে জোরাল ও রসাল হইয়া উঠিয়াছে। গোপালের ছন্দ 

প্রধানতঃ ঢামালী, 'হল্লোলময়, মাঝে মাঝে চৌপদও আছে। গোপাল 

উড়ের গীতকাব্যের শ্রোতা ও উপভোক্তা বাংলার জাতিধর্্মবয়োলঙ্গ- 

নির্বিশেষে জনসাধারণ। গোপাল উড়ে মালিনী চাঁরন্রের জীবনী শাক্ত 

বহুগুণে বাড়াইয়াছে। গোপাল যেন মালিনীকে লইয়া ঘর কাঁরত বািয়া 

মনে হয়। গোপাল নিজে মাঁলনীর ভাবে যেন আঁবিস্ট হইয়াই তাহার 

কথা 'লাখয়াছে। মালিনীর ভূমিকা গোপালকে তাই বেশ সাজিত বা 
মানাইত। মাঁলনীর ভাব, ভাবা, রঙ্গভঙ্গী, হাঁসি, মস্করা সমস্তই গোপাল 

যেন আয়ত্ত করিয়াছিল। এমন “রয়োলাস্টক' চিন্র প্রান সাহত্যে 

কোথাও বড় দেখা যায় না। গোপাল কালিদাসও পড়ে নাই, রাডস্বার্থও 

পড়ে নাই, গোপালের গানে যথেন্ট আলঙ্কাঁরকতা আছে। এই 

আলঙ্কারিকতার কিছু অংশ 'কন্ভেনশনাল', আধকাংশ ক্ষেত্রেই গোপালের 

মৌলিরতা আছে। অনেকস্ছলে মৌিকতা সাহিত্যে কিন্তু সমাজ-সম্পর্কে 

নয়। অর্থাৎ সম্ভবতঃ সে সময়ে এ ধরণের আলগকারিকতা লোকসমাজে ও 

আঁলাখত বাক্যাবিন্যাসে প্রচালত ছিল। সেকালে যমকের জমক পাঁচালী 

গণিসাহিত্যের একটা বাঁশন্ট অঙ্গ ছিল। গোপালের গানে মিলের দৈন্য 
নাই, মিলের আতিশয্য না হোক্, অনপ্রাসের আতিশব্য অনেক সময় 

গোপালের শ্রোতাদের তাক লাগাইয়া দিত ২২1৮ 

গোপালের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা-গ্ান একদিকে যেমন সুখ্যাতি অর্জন 

কারয়াছিল, অপরাঁদকে অখ্যাতিও রুম কুড়ায় নাই। : 



াগপাকর ভারত 

চুক সী সুজানার লি 
সী 

ঞ্ 

র্ ১৯ এ 

ন সিল 

নি গজ স্ 

৮ মনি 

পপ চা ই প্রীত 

টে 

জি 

উহ 2৭ 

ৃ লালিত শব্দবহূল কদর্ষযভাবপূর্ণ গান রচিত হইয়াছিল ; এই সকল গানের 

ওল্তাদ কাব গোপাল উড়ে। ইনি ভারতচন্দের একবিন্দ্ ঘনরস তরল করিয়া 

এক 'শীশি প্রন্তুত করিয়াছিলেন। এই গানগীলর রচনাভ্গশ এতাদূ যে, 

ইহা গাওয়ার সময় নাচাও চলিতে পারে। কৈলাসচন্দ্র বারুই ও শ্যামলাল 
মুখোপাধ্যায়, এই দুই কাব গোপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলাগার করিয়াছেন। 

ইহারা দুইজনেই আঁত যোগ্য শিষ্য, কৈলাস বারুই কবির আবার চুটকণ 
রাগ্সিণী 'মিশাইয়া স্বভাব-বর্ণনা কারবার হাতযশটুকু ছিল। গোপাল উড়ের 

গানে যে ক্ষিপ্রগাত ও কবিত্ব টের পাওয়া বায়, তাহাতে মনে হয়. যেন 

ভারতাঁয় নৃপুরশিঞ্জম শোনা যাইতেছে! এককালে এই কবিদের গানে 
বঙ্গদেশের হাটবাট ছাইয়া পাঁড়য়াছল ২৩1।” 

গোপাল উীঁড়য়ার ছু কাবাপ্রদর্শনী এইস্থুলে প্রদত্ত হইল - 

«সাহা দি তোর বিবেচনা সোনার দাঁড়ে কাক বসালে'। 

“কষাঁট হলে জানা বায়, সোনার কষ লাগে তায়, ভেড়ার শঙ্গে হীরের 

ধার কতক্ষণ রয়" ২৪।। 

,  প্কার বা মাথার উপর মাথা, তোমার কাজে করবে হেলা" ২&]। 

গা ভোল, গা তোল নাশ অবসান। বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালশ 
কাটে কাপ শাক, গাধার পিঠে বোঝাই 'দিয়ে রজক্ যায় বাগান' ২৬]।॥ 

'জলের লিখন নিশির স্বপন, খলের আপন সে কতক্ষণ, মোল্লার 

যেমন মুরগী পোষা'। 

তুমি যে পরোর সোনা, আগেতে ছিল না জানা, জানতেম যাঁদ পরের 

সোনা, পারতেম না কর্ণমূলে'। 
'পাকা আম কাকে খেলে, চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে, হাত পোড়ান 

তপ্ত জলে, হল অরণ্যে রোদন' ২৭11 

'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচানা”। 

'লেখাপড়া শিখাল ষত, সকল ভস্মে ঢালাল ঘৃত'। 

'গালগেরামের শোওয়া বসা বুঝতে পারিনি। 

শরে এখন: সপনঘাত তাগা দিব কোর্ছা,। 
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গোপাল-গান গাহিবার দীঁজ “লইয়া াদরাছিল? তাহার - নে রসি 
গানগরযল বহ;কাল ধরিয়া বাঙ্গালার ঘরেংঘরে আদত হইয়াছে। 'বাঙ্গালশীর ঘের 

কথা, সাংসারিক স্খ-দ:ঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা এমন সুন্দরভাবে সঙ্গীতে 
রূপ ধরিম্াছে, যাহার আবেদনে সংবেদনশীল চিত্ত সহজেই সাড়া দের? 

করা. রা এবং জিডি ভণ্ডগণ' ভন্ডামি ঢা বলিম্না দয 

শোনা যায় [ তারাচরণ শকদার-_ভদ্রাঙ্জ্ন (১৭৭৪ শক-১৮৫২ খুপঃ)1 

শবজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য । |, তাহার জন্য কেবল উপযৃক্ত নাটকের অভাবই নহে, দর্শক- 

সাধারণের রুচি ও বঙ্গরঙ্গমণ্ের শাক্তহবীনতাও বহুল পাঁরমাণে দায়ী। 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচীলত "বদ্যাসূন্দর নাটক' [ প্রথম সংস্করণ 

১৮৫৮ খুশঃ (2)। সাঁচন্র দ্বিতীয় সং ১৮৬৫ খুখঃ এবং তৃতীয় সং ১৮৭৫ খুব] 

পাওয়া ষায়। নাটকাঁট আসলে কালিদাস সান্যালের রচিত : কালিদাস সান্যালের 

শবদ্যাসুন্দর অভিনয়" | বদ্ধমান, ১৮৮১ খু৭ঃ] এই নাটকেরই যাত্রা পালা। 
“বিদ্যাসুন্দর নাটক' তিনটি অঞ্কে বিভক্ত, দৃশ্যের নাম প্রস্তাব; ভাষা সহজ, 
সরদচিসম্মত এবং ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতিষুক্ত। পাথনরিয়াঘাটা নাট্যশালায় উহা 
একাধিকবার আঁভনীত হইয়াঁছল। ২৮1। প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা'তে 

ভারতচন্দ্রের খণ স্বীকৃত হইয়াছে - 

“কথিত আছে ঘষে, কোন ধনবানের নিকটে একজন ভাঁড় 'নিষুক্ত 

ছিল। এ ব্যাক্তি প্রত্যহ আভনব কৌতুক প্রস্তুত কারতে আঁদম্ট হওয়াতে * 

একদিন নূতন কিছুই 'স্ির কারতে না পাঁরয়া একজন মুটের ঝাঁকাতে 

বাঁসয়া প্রফুল্লবদনে প্রভুর 'নকট উপনীত হইল। ধনী এই অদ্ভূত ব্যাপারে ' 

অত্যন্ত আশ্চর্যয হইয়া 'জিজ্জাসা কারলেন_একি! ভাঁড় করজোড় করিয়া 

উত্তর কারল--মহাশয় আজকের এই নূতন! আমার এই গ্রন্থ প্রস্তুত করাও 

প্রায় সেইর্প হইয়াছে ; অর্থাৎ সকলের আবাল্যপারিজ্ঞাত ভারতচন্দ্রচিত 

বিদ্যাসহন্দরোপাখ্যান, ইতস্ততঃ ঈষৎ পাঁরবর্তন পূর্বক নাটকের পারচ্ছেদে 
'আজকের এই নূতন' বাঁলয়া পাঠকগণের সমীপে সমর্পণ করিতোঁছি।” 

প্রকাশকের [ঈশ্বর চন্দ বস্ এপ্ড কোং। স্ট্যানহোপ হন্দে মাদ্রত। তৃতশীক় 



9৮9... ৃ  রি , রারগপাকর ভারতটন্ত 

'সং্ষরদ, ১৭৯৭ শক - ২৮৭৫ খপিঃ।] পবজাগন' হইতে আরা ধার 

 মীটকাটির প্রথম সংস্করণ জনসাধারণকে বিকুয্লের জন্য মুত হয়' নাই- 
” . “প্রায় সাত বংসর অতাঁত হইল এতদ্দেশীয় ফোন সম্প্রান্ত ব্যাক 

_ কাঁতিপয় বন্ধুর অনুরোধে এই প্্তক প্রণয়ন কাঁরয়া কেবল তাঁহাঁদগেরই 
ব্যবহারার্থ ১০০ একশত খন্ড মান্র মদ্রত করান।” 

নাটকটির তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকার পরই' 'কস্যচিৎ [স্বিজয়কৃফ বসু 

ধলাখত 'কবিবর ভারতচন্দ্র' নামক কবিতাটি আছে। অসম্ভব নয়, এই নাটকের 
রচনা কিংবা পাঁরশোধনেতে বিজয়কৃষ বস্র কর্তৃত্ব থাঁকতে পারে [২৯)। 

রচনার কিছু নিদর্শন দেওয়া হইল-_ 

তাদের রাজবংশে জল্মমান্র, বস্তুতঃ সকলগুলোই পশহ।' 

-রাজার উক্ত (১1১৯) 

'ইন্দ্রকে সমান ভূপ বীরাঁসংহ আপহো। সূর্যাকে প্রতাপ হরত 

আপকে প্রতাপ হো॥ নিরখ সুষশ মাঁহমা গুণ গঙ্গভাট যো কহে। হোয় 

সকল সম্পদ গুর লছমী নিত বড় রহে॥ . ভাটের ডীক্ত (১1১) 

'বাসার সুসারে আশারও সসার হতে পারে।' 

_-সান্দরের ডীক্ত (১1৩) 

বুড়ো হয়ে তোর ঠাট- বেড়েছে বৈ তো কমোন! তুই আপন ঠাট- 

ছলাতেই মন্ত থাঁকস্, আমার পূজা হলো বা না হলো তোর তায় বয়ে 

গেল কি _-বিদ্যার উক্ত (১1৪) 

'বাতাসে পাতিয়ে ফাঁদ ধার গগনের চাঁদ, কি ছার নাগর ধনে ভুলান 

রমণীমন। কেন বল দেখি 'বধূমুখি ভাব অকারণ ॥'- হীরার উক্ত (১1৪) 

'না ভাই, আর তোমার সোহাগে কাজ নেই। গোড়া কেটে আগায় 

জল ঢাল্লে কি হবে বল? তোমাদের ভাব বুঝে ওঠা ভার। এই ষে বলে- 

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দাঁড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ।' 

_হারার উক্তি (১1৪) 

'হাঁ, এদেশের এমনই বিচার বটে, উলটে আমিই চোর হলেম' 

কটাক্ষেতে আমার মনপ্রাণ যে হরণ করলে, সৈ চোর হলো না, আমই চোর 

হলেম ;: এও মন্দ নয়।' _-সূন্দরের উীক্তি (২1১) 



নিন 7 রাজিব রিক্ত রি 
বোল্্তে পার নে; তার সঙ্গে ঘটনী হল না, এখন তোচ্নি এক দিব্যি 
সন্ন্যাস বর মিলে গেছে। দাঁড় তার তোমার বেণী হতেও নাকি বড়, 

সব্বঙ্গে ছাই মাখা, মাথায় কটা জটা ভার-_ নাগর মনের মত মিলিল ভাল। 

কমল মধৰকগা, আল পেলে না, ভাগ্যগ্ণে বুঝি ভেকোঁর হল, 

হারার ডীক্ত (২।২) 

'বাপ, তোমার মা আমাকে কত ভালবাসতেন, কত যত্ন করতেন, 

তা বাছা তোমার মাবাপের প্যাণ্যতে আমাকে ছেড়ে দাও, আর ও বেটা যেমন 

কর্ম করেছে ওকে এখান আম্ন শালে দাও গে, তা হল্যে তোমার সখ্যেতে 

জগত পূর্ণ হবে ।' _হশরার ডীক্ত (৩।১৯) 

নাউকখাঁনতে গতিরক্ষার চেষ্টা আছে। বিদ্যার গর্ভ এবং আনূষাঙ্গক কয়েকটি 

ধ্টনা বাদ পাঁড়য়াছে. বিবাহটা রাজসভাতেই সম্পন্ন হইয়াছে । 

উল্লিখিত নাটকের ছায়া অবলম্বনে ভারতভূষণ ভারতেন্দু শ্রীহরি- 
শন্দ্র [১৮৫০-৮৫ খুও 11৩০| ১৮৬৮ খিজ্টাব্দে হন্দীভাষাতে একখান 

শবদ্যাসুন্দর' নাটক রচনা করেন। নাটকটির প্রথম সংস্করণ মদত হয় ১৮৭৫ 

খীভ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৩ খুশম্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ (হ. সং 

৩০- ) ১৯১9৪ খ:নজ্টাব্দে । ক্ষত্রিয় পান্রকা সম্পাদক ম. কু. কাবু রামদীন সিংহ 

কর্তৃক সঙ্কাঁলত এবং চ. প্র. সংহ দ্বারা বাঁকীপুর খড়াবিলাস যল্তে মুদ্দিত ও 

বাবু রামরণ 1সংহ দ্বারা প্রকাশিত !। নাটকাঁট তিনাট অঞ্কে বভক্ত ; দৃশ্যের 

শাম গর্ভীঙ্ক- প্রথমাত্কে চারাটি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে তিনটি করিয়া 

চৌঁকিদারগণ ছাড়া অন্যান্য চরিন্রে পাওয়া যায় বিদ্যার সখিঘদ্ধয়, চপলা ও 

সুলোচনা এবং সুলোচনার আলাঁপিতা বিমলা। ইহাতে রাগরাগিণীর উল্লেখ 

সহ নয়খানি গান আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূঁমিকা-[ শদ্ধতীয় বারকা উপক্রম" 

( কাশশ। চৈত্ন। সং ১৯৩৯-১৮৮২-৮৩ খু৯ঃ)]-ত্বে নাট্যকার ভারতচন্দ্বের ও 

পৃব্বোক্ত বাঙ্গালা নাটকাঁটর ধণ স্বীকার কাঁরয়াছেন-- 

“শবদ্যাসৃন্দর কী কথা বংগ দেশমে* আত প্রাসদ্ধ হৈ। কহতে হৈ 

ণক চৌর কবি জো সংস্কৃতমে* চৌরপঞ্চাশিকা.কা কবি হৈ ষহা স্ন্দর হৈ। 
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তে 

ই ইস তৌরপপ্াপকাকো রর কী বন হাতে ঠ1 জো ভুছাছে 
" - শবদ্যাবতঁ কণী আখ্মায়িকা কা মূল সূত্র বহ চৌরপণ্টাশিকা হৈ।; প্রি 

কবি ভারতচন্দ্র রাঁয়নে ইস উপাখ্যানকো বংগভাবামে* কাবাম্বর্পমে 

নিম্সণ কিয়া হৈ উর উসকণী কাঁবতা এসী উত্তম হৈ কি বংগদেশমে* 

আবালব্দ্ধবনিতা সব উসকো জানতে হৈ*। ৩১1 মহারাজ ঘতীবূরুমোদন 

ঠাকুরনে উস কাব্যকা অবলম্বন করকে জো 'বদ্যাসুন্দর নাটক বনায়া থা 

উসী কো ছায়া লেকর আঙ্ত পন্দরহ ৰরস হবে ষহ হিন্দশী ভাষামে* দনাঁষ্মিত 
হৃূবা হৈ। বিশুদ্ধ হ"শীড২এক নাটকোঁকে ইতিহাসমে* যহ চৌথা দুসরা 

নাটক হৈ। নিবাজকা শকুম্তলা যা ব্রজবাসীদাসকা প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, 

কাব্য নহী* হৈ। ইসসে হিন্দীভাষামে' নাটকোৌঁকী গণনা কী জায় তো 

মহারাজ রঘুরাজ সংহ কা আনন্দরঘুনন্দন ওর মেরে 'পিতাকা! ৩২ ॥ 

নহূষ নাটক যহশ দো প্রাচীন গ্রল্থ ভাষামে” বাস্তীবক নাটকাকার মিলতে 

হৈ* যোঁ নামকো তো দেবমায়া প্রপণ্, সময়সার ইত্যাদি কোঈ ভাষাগ্রন্ঘোঁকে 

পশছে নাটক শব্দ লগা দিয়া হৈ। ইনকে পীছে শকুন্তলা কা অনুবাদ রাজা 
লক্ষণ 'সিংহনে কিয়া হৈ। যাঁদ পূর্রোক্ত দোনো গ্রল্ধো কো ব্রজভাষা 

মিশ্র হোনেকে কারণ হিন্দী ন মানে তো বিদ্যাসুন্দর নাটক গুণোঁ মে 

আদ্বিতীয় ন হোনে পর ভী 'দ্বতীয় হৈ। পাঁশ্মোত্তর দেশকণী মান্য 
গবর্মেন্টনে ইসকী একসৌ পুস্তক লে কর ইসকা মান বঢ়ায়া হৈ। পর্ব 

আবৃত্তি কা অত্যন্তাভাব হী ইসকী পুনরাবাঁত্তকা কারণ হৈ। যহ দৃসরী 

আবৃত্তি উসীকো সমার্পত হৈ জিসসে ইস গ্রল্থসে ্িপথগা সা ঘাঁনচ্ঠ 

সম্বন্ধ হৈ। প্রথম 'বদ্যা মানো উসকণী "দ্বতীয়া সম্তাতি-সম্পান্ত হৈ, দ্বিতশয় 

এক দেশ কথা ভাগ ওঁর তৃতীয় হমারা সম্বন্ধ ।” 

ভারতেন্দু তদীয় 'নাটক' নামক গ্রল্থে বেদকাব স্বামী প্রণীত সংস্কৃতে রচিত 
শবদ্যাপাঁরণয়' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ইহার সম্বন্ধে বিশেষ 

ধকছুই জানা যায় না। ভারতেন্দুর পবদ্যাসুন্দর' নাটকে পূর্বোক্ত বাঙ্গালা 

নাটকের অনমসরণ অত্যন্ত স্পম্ট। সম্ভবতঃ নাট্যকার বাঙ্গালাদেশে ছিলেন এবং 

বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন। বাঙ্গালা- নাটকের অনুরূপ এইস্ছলেও 1355 

বিবাহ ঝাজল৬।০২ সুসম্পন্ন হইয়াছে! নাটকাঁটতে নাটকোঁচিত গাঁত নাই, 



ছারতচন্দের লোকাপ্ররতা ৩৯৬ 

তবে 8ন.5551153 এইরাপ প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। প্রদর্শনিশ হারে 

'ইন সবোঁ কা কেবল রাজবংশমে জন্দ তো হৈ পর বাস্তবমে* যে 
পশু হৈ।, রাজার ডীক্ত (১।১) 

'বীরাসংহ মহারাজকো, দিন দিন হট* জয় হোয়। তেজ বাদ্ধ বল 

নিত বটে, শন্তু রহে* নহণ* কৌঁয় ॥' _ভাটের উীক্ত (১1৯) 
'জো রহনে কা ঠিকানা হোগা তো কামকা ভী ঠিকানা হো রহেগা।, 

--সূন্দরের উক্ত (১1২) 

'ইতনা দিন আয়া অবতক মৈ'নে পূজা নহা* কী, পর তুঝে ক্যা, 
ত্ তো অপনে রংগমে' রংগ রহ হৈ, মেরী প্জা হো ধান হো।” 

- বিদ্যার ডীক্ত (১1৪) 

'রাগ কাঁলংগড়া)। অহো তুম্ সোচ করো মাত প্যারণ। 

তুমহরো প্রীতম তুমাহ* মিলে হৈ* করি অনেক উপচারী॥ আত কুম্- 

1হলানে কমলবদনকো প্রফুলিত কার হোৌ* বারী । চান্দাহ+ জৌ চাহৈ তো 

লাউ* যহ তো ৰাত কহারী ॥' সঙ্গত (১৪) 

'নহগ* ভাঈ নহি", মৈ' কুছ ন কহুংগঁ। জড় কাটকে পল্লব 

সীশ্চনেসে কা হোগা, বৈঠে বৈঠাষে দুঃখ কোন মোল লে ক্যোঁক প্রীত 

করনী তো সহজ হৈ পর নিবাহনা কঠিন হৈ, ইসী হেতু ইসসে দূর হণ 

রহনা উচিত হৈ।' - হারার ডীক্ত (১1৪) 

'হাঁ ইস দেশকে বিচার কী চাল হণ যহদী হৈ। ওর উলটে হমী 

চোর ৰনায়ে জাতে হৈ*। মৈ'নে ক্যা অপরাধ কিয়া থা কি উস 'দিন বক্ষকে 

নশচে ঘংটোঁ খড়া কিয়া গয়া ওর তুমৃহারী রাজকুমারীনে হমারা তন মন 

ধন সব লুট 'িলয়া। অব কহো পাঁহলে চোরীকা আরম্ত কিসনে কিয়া, 
বহখ ৰাত হূঈ কি উলটা চোর কোতবাল কো ডাংড়ৈ।' 

- সুন্দরের উক্ত (২।১) 

'মৈনে তো চন্দ্রমা কা টুকড়া বর খোজ দিয়া থা পর তূ কহতাঁ 

হৈ কি রাশসে উসকা সমাচার হী মত কহো, তো অৰ মৈ* কৌন উপায় 

কর্*-_অঞ্ছা হৈ জৈসী তুমৃহারী চোটী হৈ কুছ উসসে ভী লম্বী উসকী 



৩৯৪. রা্াকর ভ ভারত, | 

জিব সির পর বড়া ভারী জটা হৈ উর সব অঙ্গে" ভুত জগাবে হৈ" 

এসে যোগণ' নিত্য নিত্য নহাঁ* আতে-_অহাহা কৈসা অন্ভুত রূপ হৈ। 

| রাগ দেস)। অরে যহ যোগী সৰ মন মানৈ। লম্বা জটা রংগীলে নৈনা 

জন্ম মন্তু সব জানৈ|' _হারার উক্তি (২1২) 

'অরে বেটা! তুমহারে মা ৰাপ মঝে ৰড়ে প্যারসে রথতে থে, সো 

২ তুম্ অপনে মা বাপকে পণ্য পর মুঝে-ছোড় দো ওর ইসনে জৈসা কর্ম 

কিয়া হৈ বৈসা দণ্ড দো।' --হারার ডীক্ত (৩1১) 

এই পর্যায়ে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বদ্যাসুন্দর নব নাটক' [১২৮২ 
সাল -১৮৭৬ খত়ীঃ 1. ব্রজনাথ দের শবদ্যাসুন্দর গীতাভনয়' | ১৮৭৭ খুশঃ7, 

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শবদ্যাসন্দর যাত্রা" | গোপাল উীড়িয়ার গান ফুক্ত। 
১৮৭৮ খ.ঃ 1, দয়ালচন্দ্র ঘোষের “বিদ্যাসূন্দর নাটক' | ২য় সং।১৮৮০ খঃ1, 

লালা মাণিকচন্দ কপুর-প্রণীত শবদ্যাসূন্দর গণতাভিনয়' ৷ বদ্ধমান। ১২৮৮ 

সাল-১৮৮১ খীঃ।  ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতিযুক্ত।1, হরিদাস ভট্রাচার্ষয 

প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল' গাঁতিনাট্য 1১৩০১ সাল- ১৮৯৪ খুইঃ], 

ভৈরব হালদারের শবিদ্যাসুন্দর নাটক' | ১৯১৪ খঃ।, বরদা প্রসন্ন 

দাসগৃপ্তের “বিদ্যাসুন্দর' : ১৯৩৬ খহীঃ! প্রভীতির নাম করা যাইতে পারে। 

অপর একখানি যান্রাপালার নাম শবদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়" প্রণেতা কুসুমেষু 

কুমার মিত্র, বটতলাস্িত অধুনাল-প্ত 'সামাজক প্যস্তকালয়' হইতে ১৩০৬ সাল- 

[-১৯০০ খাও '-এ মদ্রুত ও প্রকাশত। ভারতচন্দ্রের অনুসরণ এবং 

উদ্ধাতি ব্যতীত সমগ্র পালাটির বহু অংশ রায়গুণাকরেরই ভাষার ঈষং 

পাঁরবর্তন করিয়া বিরচিত হইয়াছে। পান্রপান্রীর নামের মধ্যে কোন পার্থক্য 

নাই, আঁধকন্তু একাঁট ভোজপুরা দ্বাররক্ষী চরিত্র জুড়িয়া দেওয়া হইয়়াছে। 

রচনার কিছু নমুনা এইস্ছলে প্রদত্ত হইল. * 

'হায় বিদ্যা, কোথা বিদ্যা, িসে 'বদ্যা পাব। কি বিদ্যা প্রভাবে 

বিদ্যা বিদ্যমানে যাব॥ যা আছে ললাটে দোখ বিধি বা করে। খোয়াব 

[-খেয়াব | তনুর তরা প্রবাস সাগরে ॥' 

জরিপে না রাঁড় হয়ে জানিস যাঁড়ের 

নাট ভাল ॥' 
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. পঁক হবে রাজেন্দ্র বল এখন ভাবলে? গা রাজা 
প্রাতজ্ঞার কালে॥ রর ্ 

“দেখো যেন ভেড়ার শঙ্গে ভাঙে না হখীরার ধার ॥, 

'মনের সূখে কমলমধু. বধ, দাঁড়কাকে নৈলে কি খায় ? 

'শুন বিদ্যার কাছেতে, শুন বিদ্যার কাছেতে, কারল সে পাঁত মোরে 

হেরে বিচারেতে। আম যে হই সে হই, আমি যে-হই সে হই, পণেতে. 

জিনেছি আর ছাঁড়বার নই &, ও 

রায়গণাকর ভারতচন্দ্রের অনুকরণ কাব্যে ও নাটকে বহু বৎসর ধাঁরয়া 

চলয়াছিল। ভ্রমশঃ সাহাত্যিক রুচি পরিবার্তত হইতে থাকে, পদ্যপ্রধান 

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য আপনার আসন ধারে ধীরে স্ংপ্রাতাষ্ঠত কাঁরতে থাকে। 

ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের নবধূগ। 

“অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালার নবাব কার্যযতঃ স্বাধশন হইয়াছে, 

তখন হইতে ভাগনরথাীঁতীরে শহর অণ্চলে ধনী পাঁরবারে নবাব দরবারের 

উজ্জ্বল াবলাসতার নিরর৫থ অনুকরণ সূরু হইল। অনাতাবলম্বে বিলাতন 

বাঁণকের সঙ্গে কারবার কাঁরয়া অনেক বাঙ্গালী ধন হইল এবং ভাগীরথশর 

ভাঁটতে নূতন নাগাঁরক “সভাতা'-র পত্তন কারতে করিতে অবশেষে কাঁল- 

কাতায় আঁসয়া স্থিত হইল। এই নব-ধনশদের কাব ভারতচন্দ্র। তাঁহার 

প্রভাবে মধুস্দনের ভাষার যে 'ভাইল্ স্কুল অব্ পোয়ৌোট্র' গাঁড়য়া 

উঠিল তাহার প্রকোপে উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ঘে অনেক 'দিন ধাঁরয়া 

নবঈন কবিতার বাজ উপ্ত হইতেই পারিল না। 'কন্তু ভূত হইয়াও প্রাচীন 

কবিতা আর বেশীদিন ভর করিয়া রহিতে পাঁরিল না। উদীয়মান গদ্যের 

চাপে আঁদরসাত্মবক পদ্য রোমান্স হটিয়া যাইতে লাগিল। গদ্য রোমাল্দে 

সাধারণ পাঠকের রুচি শোধরাইবার অবকাশ পাইল! ৩৩]।” 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত “'আলালের ঘরের দুলাল" 

এর 1১৮৫৮ খহঃ]1 ৩৪1 হান সূনিদ্ধারিত। ইহার মধ্যেও ভারতচন্দ্রের 

প্রভাব যথেষ্ট পাঁরমাণে লাক্ষত হয়। লৌকিক সাহিত্যের বাস্তবতা, আমোদ ও 

তাঁহার বাকারশীতি সরস ও সহজ হইয়া আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছিল। সংস্কৃত 
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+ 

সহিত সম মন্থন করিয়া ভারত ফেস্বতপাক্ষর গাড়রসযু্ রচনাচারুষেন 
সন্ধান প্রাপ্ত হইযাছিয়ৌন, "তাহাই লোঁিক সনভািতাব্পীকে 'অল্গোকিব 
সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে ভারতচন্দ্ের রচনার সক্তিমুক্তাবলীর অনেকগ্যাজই 

 শ্যারীচাঁদের 'আলাল-এ'আবিকৃতভাবে কিংবা ঈষৎ পারিবার্তত রূপে গহশত 
হইয়াছে। অন্রোদ্ধত নিদর্শনগুলি [পৃঃ যথাক্রমে ২১, ২৬, ৩২, ১০২ 

১২১৯, ৮৪, ৬৯] হইতে ইহার প্রমাণ মালবে-_- 

ণতান অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন। 

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দাঁড় ক্ষণেকে চাঁদ।' 

'কাঁড়তে বুড়ার বিয়ে হয়।' ্ 
“সময় বিশেষে মাটি মূট্টা ধারলে সোনা মুটা হইয়া পড়ে।' 

সাধন কি শরীর পতন, এইরূপ "্ছির ভাবে হেরম্ব বাবুর বাটীতে গিয় 

উপস্থিত হইলেন ।, 
'কথায় আছে, ষাউক প্রাণ থাকুক মান ।' 

'ষেমন দেবা তেমাঁন দেবী- ঠকচাচা ও ঠকচাচশ দুজনেই রাজযোটক। 

সুভাষিতাবলন ব্যতশত কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতায় ভারতচন্দ্রের ছন্দ এব: 

প্রভাব অত্যন্ত সুস্পম্ট। কিছ নিদর্শন [পৃঃ ৪৯-৫২, ৭৭] প্রদত্ত হইল- 

ভামকি ভিমিকি, তাঁথয়ে থিয়ে, বোলে নহবত বাজে । 

মাধব ভবন। দেবেন্দ্র সদন। জানি ভুবন বিরাজে। 

সামেয়ানা ফরফর। তালি তাতে বহৃতর। জল পড়ে ঝর্ঝর হাজে। 

লেঠিয়াল মজপ্ত। দরওয়ান রজপুত। 'নিনাদ অন্ভুত গাজে। 

লুচি চিনি মনোহরা। ভাঁড়ারেতে খুব ভরা । আল্পনার ডোরা ডোরা সাজে 

ভাট বন্দি কত কত। শ্লোক পড়ে শত শত। ছন্দ নানামত ভাঁজে ।' 

আগড়ূপাড়া কীবিবর। 'বিরচয়ে গঁহপর। ঝুপ করে এলো বর সমাজে 

হলধর গদাধর উস্ খুস্ করে। ছট- ফট- ছট: ফট: করে তারা মরে॥ 

পড়াপড়্ পড়াপড়্ ফাঁড়বার শব্দ। গুপাগৃপ্ গুপাগুপ্ কিলে করে জব্দ 
বেচারাম সব বাম দেখে যান টেরে। দ্র প্র দ্র দুর বলে অনিবারে। 
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বেশণ বাবু খান খাব? নাই গাঁত গঙ্গা। হুপ্ হাপ্ গু গাপ্ বেড়ে ওঠে : 
* দাগা॥ : 

রেওভাট করে সাট ধরে তাকে পাড়ে। চড়্ চড় চড়্ চড়্ দাড়ি তার ছেশড়ে ॥ . 
মহা ঘোর ঝাপে লাঠিয়াল সাঁজছে। কড়্ মড় হড় মড়ং করে তারা 

আঁসছে॥ 

সপাসপ্ লপালপ্ বেত পিঠে পাঁড়ছে। গেলুম রে মলম রে বলে সবে 

ডাকছে 
বাবুরাম নির্নাম হইয়ে চলিল। রেসালা দোশালা সব কোথায় রাঁহল॥ 
ঠক কহে মহাশয় চুপ কর। দোকানী না জানি তেনাদের চর॥ 

পোঁলয়ে যাইলে সব বাত্ হবে। বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রবে ॥ 

প্রভাতে দোহাতে কারল গমন। রচিয়ে তোটকে শ্লীকবিকষ্কণ ॥ 

ছি ছি ছি, এই ঢোস্কা কি এ মেয়োটর বর লো। পেট্রা লেও, ফোগ্নারাম, 

ঠিক আহনাদে বুড় গো। 

চুলগ্াল ক বা কাল, মুখখানি তোবড়া ভাল, নাকেতে চসূমা দিয়া, সাজলো 

জুজুবুড় গো। 

মেয়োট সোনার লতা, হায় দি হল বিধাতা, কুলীনের কর্মকান্ডে, ধিক্ 

ধিক ধিক লো।৷ 

বুড় বর জবর জবর থর থর কাঁপছে । চক্ষু কট্ মটমট্ সটসট্ কাঁরছে ॥ 

নাহি কথা উদ্ধর্য মাথা পেয়ে বাথা ডাকিছে। ঠকচাচা এক চাঁচা মোকে 

বাঁচা বালছে ॥ 

লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প ঠক্ লম্ফ দিতেছে । দরোয়ান হান্ হান্ সান্ সান্ 

ধারছে 

ভূমে পাঁড় গড়াগাঁড় গোঁপ দাঁড় ঢাঁকছে। নাথ কীল যেন শিল লিল 
পাঁড়ছে॥ 

এই পর্ব দেখে সর্ব হয়ে খর্ব ভাগিছে। নমস্কার এ ব্যাপার বাঁচা ভার 

হইছে॥ 



৯৮. রায়গরখাকর তায়. 
অঙ্জমদার দেখে দ্বার আত্মসার কাঁরছে। মার্ মার ঘের্ ঘার ধর্- ধর 

্ ূ বাঁড়ছে॥ 
বঞ্কমচন্দ্রের মতে আলাল 'বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছল'। 

এই কুঠারের খরশাণে ভারতচন্দ্রের রচনা-ষে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল, 
তাহা গুণীজন মানেই .স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য-সাহত্যে সম- 
সাময়িক সামাজিক প্রথা ইত্যাদি লইয়া ব্যঙ্গীবদ্রুপাত্মক চির রচনা বরাবরই ছিল, 
প্যারীচাঁদ সাধারণভাবে এই ধারাটির সাঁহত পাঁরচিত ছিলেন। যাহার ফলে 
পাইতোছি মোক্ষদা ও. প্রমদার পাঁতনিন্দা, আগড়পাড়া অধ্যাপক পশ্ডিতদিগের 
বাদানুবাদ [ ১১শ অধ্যায়] শ্রাদ্ধে পণ্ডিতাঁদগের গোলযোগ [২০শ অধ্যায়? 
ইত্যাদ। ভারতচন্দ্রে প্রভাব যে-কতখানি ছিল, তাহা পূব্বেই লক্ষ্য করা 

হইয়াছে। 

সংস্কৃতির কেন্দ্র ষখন নদীয়া-শাঁস্তপুর-কৃষনগর হইতে স্থানাস্তারত হইয়া 

বটতলার মুদ্রণালয়ই প্রথম সংস্কাতির বাহন হইয়াছিল এবং ভারতনন্দ্রই ছিলেন 
এই মুদ্রণ-যুগের আঁদ-কবি। পরবন্তাঁ কালে, নাগরিক রুচি যতই কুরিপূর্ণ 

হউক না কেন, সাহিত্যের ধারাকে পরিপৃষ্ট রাখিতে যে-সকল বটতলার কবি 
এবং. সাহত্যিক গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, সকলেরই আদ গুরু ছিলেন 
ভারতচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে অন্রোদ্ধতিটি প্রাণধানযোগ্য-_ 

“বটতলার সাহাত্যকাঁদগের যেন গুরু হয়ে উঠলেন ভারতচন্দ্র এবং 
প্রেরণার অফুরন্ত নির্ঝর হল বিদ্যাসৃন্দর ও রসমঞ্জরী। কলকাতার সৃতা- 
ন্মটির কবি কালীপ্রসাদের “ন্দ্রকান্ত' কাব্য এবং 'কামনীকুমার, 'রহস্য- 
বিলাস, “স;কুমারবিলাস', 'জীবনযামিনী', 'মধুমালতণ' 'সতশত্বসূধাসি্ক,, 

প্রেমাপদেশ নাটক, 'স্তীলোকের দর্পচর্ণ', 'কমলদত্তাহরণ" 'প্রেমোল্লাস' 
'রাসিকতরঙ্গিণী' প্রভাতি বটতলার সাহিত্য মূলতঃ বিদ্যাস্ন্দর ও রসমঞ্জরশীর 
ধারা বহন করে চলল। এই ধারায় ভেসে গিয়ে যাঁদ মদনমোহন তকর্ণ- 
লঙ্কারের মত 'সারয়াস: লোকও বিশ বছর বয়সে 'বাসবদত্তা' কাব্য লিখতে 
পারেন, শুনহে প্রাণ বাধন, ষে সব মধু মধ, হাসিয়া মদ মৃদু জানালে'- 
ইত্যাদি ছন্দচাতুর্যয দেখিয়ে (ভারতচন্দ্রের ভঙ্গীতে) এবং অক্ষয়কুমার দত্তের 
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মত কড়া গদ্য ও পাঠাপদস্তক লেখকও যাঁদ 'অনঙ্ঈমোহন' কাব্য লেখার লেভি . 
না সায়লাতে পারেন, তা হলে কদেয়া-মেছুয়াবাজার- ভবানীপুর ও সুতা- 

নটির 'বউতলার কাঁরদের''আর অপরাধ কি? বিদ্যাসন্দর ও রসমজরণীর 

প্রোতধারা শুধু যে মদনমোহন ও অক্ষয়কুমারের মতন পাঁণ্ডিত ও গণ্য-. 

ভাবাপন্নদেরই কাৎ করে ফেলেছিল তা নয়, ইংরেজরাও রীতিমত ঘায়েল 
' ছয়ে গিয়েছিলেন। “ক্যালকাটা গেজেট' ও অন্যান্য পান্রকায় এই সব আঁদি- 

রসাত্মক কাবতার ইংরেজী অনুবাদও তাঁরা প্রকাশ করতেন। একটির 
নমুনা ীদাচ্ছি_ 

119 ৬5908510927 2115 [0 1)69,0--1 50005 28011) 1099106) 

115 ৬9605815 2891796 ] 061] 001) 17017) 00017) 01] 6৬০1)-1106) 

9196 001 75 00 ০৮1 15000, 1019 ৬1191), 029 910, 009 620, 

115 01150775 10 ৬6০09, 2170 60 1701 2.10176 2,500. 

বিদ্যাসুন্দর কতদূর পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করোছল এই ইংরেজী অনুবাদ 

তার প্রমাণ। কৃষ্ণনগর-শাস্তিপুর থেকে যাঁদ লন্ডনকেও তা স্পর্শ করে 

থাকে, তা হলে বটতলা রেহাই পাবে কেন ৩৫1?" 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার উত্তরসাধকাদগের 

উপর 'অসহ্য উপদ্রবের' মত ছিল। এই প্রভাবকে স্বীকার না করিয়া তাঁহাদগের 
উপায় ছিল না। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ কিন্তু অনিবার্য হইলেও অসম্ভব ছিল। 

পৃব্বেই লাক্ষত হইয়াছে, প্রকরণগত অনুকরণ অনেকেই করিয়াছিলেন কিন্তু 

'শোথল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি”, 'তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা' এবং “ছন্দোঘাঁটিত ও সুলভ- 

বষয়-ঘটিত ব্যায়ামকে' প্রকৃত কাব্যচচ্চা মনে কাঁরয়া ভারতচন্দ্রের অনাঁতদ্র- 

বত্তর্ণ কাবগণ 'সত্য মূল্য না দিয়াই সাহিত্জগতে খ্যাতিমান হইতে চাহিয়া- 

শছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই আশা সম্পূর্ণ হয় নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্য- 

বাহইতে আত্মাহৃতি দিয়া ইহারা কিন্তু ভাঁবষ্যং কাঁবাদগকে সতর্ক করিয়া 
গিয়াছিলেন। বহু দিন পরে বাঙ্গালা সাহত্য তাই শ্রীমধ্স্দনের তূর্ধাধবনি 

শুনিয়াছিল। 
০০১১১১১১১00 

১ পর্তগীজরাই সর্বপ্রথম ক্ুয়োপ হইতে জার্্সাণী-মদ্রাষন্ঘ আমদানী করিয়া 
ভারতবর্ষে গোয়া অশ্লে চ্ছাপন করেন। ইহা খুশম্টীয় ১৫ শতকের শেষ পাদ কিংবা 
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১০০৪ নং 
৪ 

৯ ৩২০ 'রারগরপ্রকর রারিতচন্ 

৯৬ হকের প্রথম দিকের কর [কালপো্ার দক্েম_কাগজের কলকাতা (হুক ১৩-. 
২ ১০-৯৯৫২ খা], ৭ 
নি 'গোরদাস বৈরাগী সঙ্গগাদিত 'বিদ্যাস্ন্দর কাব্য [খ্যান্ ইশ সেশন” অব 

খরদ্যাস্ন্দর অব্ ভারত চল্দু রয়”। পি. এম. সুর এ্ড কোং (ইনং গোয়াবাগান স্ব, 

' কলিকাতা) কর্তৃক মদুত। ৯৮৯০ খুঃ। পরও ১৬২1 চি, ভূমিকা ও পারাশিন্ট বৃত্ত 13 
'প্রঞ্থের দুইটি নমুনা [শবদ্যার রুপব্র্ণন”। 'ভাটের প্রতি রাজার ভীক্ত'। (স্গ্জ্থাবলপ। 
'বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল।'পৃঃ ২৮৯, ৪৩৫। গ্লোক ১-২)]-- 

4৮ 5181৮ ০0৫ 10528 2০৮৮০৫01510, 886116৮60, ৮06 5109-3019930৮ 32 4 

58615 175 10016. 5 ৬/19০ 290 985 02৮ 006 201৮1771000] 15 0003098151015 ৮০ 

0596 966 0£ 2058 21205 200025 টিতছত জি] 00 06 0০০709005--206562া” 

820% 07 7220215 2362%85 12. 32]. 

1001 02085. 6) 1006 185 056 590 01 208 08109,5120100, 5010091:8, (১৪৪ 

[10 0011892 132৮৪ ৮0৮. 100 &010 121 811 ০6 [0050 650710105 055:760 508 

৮০ 922 ]:1790 92৮ চাপ 00. 22 007 95৮50000806 1 20৫ 00953290617 

৭৫ 126, ০০ 218 8 03080) 001 5%90 132৮০ 10600156 8 01862 200 00 119৮6 

029851)6 এ 81১00 11১6 10966 20 00৮ 010916951910.1--71 21722027725 45৪৩ 

476 7978. 05 1481. 

ই 09020179009 17107762), ৪70858 0679195 ৫১ 3190081) 270 5005461. 

20 0005 20060.- 105 21525085 ০ 135]121) 0902015,12070811151760 
12) 8150 009, 0810065 7 চাটা 006 1555 0£ যো25 900 00. 28191 

মেঃ ফেরিস এন কোম্পান সাহেবের ছাপাখানায় 'সন্্র প্রকাষ হইবেক অন্নদামঙ্গল ও 

শবদ্যাসূ্দর পূস্তক অনেক পশ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীফৃত পদ্মলোচন চূড়ামাঁণ ভট্টাচার্য্য 

মহাসয়ের দ্বারা বর্ম সঁদ্ধ কাঁরয়া উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইতেছে পন্তকের প্রতি উপক্ষণে 
এক এক প্রতিমূর্তি থাকবেক মূল্য ৪ টাকা 'নরূপণ হইল জাহার লইবার ইচ্ছা হয় আপন 

নাম এই ছাপাখানায় কিম্বা এই আ'পিষে শ্রীফূত গঙ্গাকশোর ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইবেন 

ইতি'। [গভর্ণমেন্ট গেজেট। ৮-২-১৮১৬ খেঃ]। 
প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয়, তাহার নাম অন্নদামঙ্গল, শ্রীরামপুরের ছাপাখানার 

একজন কর্্মকারক শ্রীযূত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাহা বিল্রুয়ার্ঘে প্রচার করেন।, [সমাচার 

দ্পণ। ৩০-৯১-১৮৩০ খহীহ]। 
৩ সুকুমার .সেন- বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পডও ৮৩৪ 

(টীকা )]1 লক্ষণণয়, কৃধনগরের মূল প:থাটি অধুনা দ্প্রাপ্য। কৃফনগর-রাজবাটশিতে 

্ভারতচন্দ্রের স্মরণোৎসব-এ €৮-৪-১৯৫১) প্রাচীন পধথ-পন্রাদর যে-প্রদর্শনী হইয়াছিল, 

উক্ত পধাথথাটকে সেম্ছলে চাক্ষুষ কাঁর নাই। 

৪ মহেন্দ্রনাথ রায়-__কুসুমাবলী [ ভূঁমকা। পৃ ৩]। 
& 10551 71559.0 01209০--090 8908811 ৮/০005 ৬2৫ 165. 2 

'5225185. 258, 2839]. 

৬ স্াহত্য সাধক চারতমালা [বঙ্গগর সাহিত্য পাঁরষৎ প্রকাশিত। ১৩৫৩ 'সাল। 

৯ম খণ্ড । পরত ১২০২১] হইতে গৃহণীত। দে ভ্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত [বটতলা ১৩১৮ 
সাল-১৯১৯১৯ খু] ভারতচন্দের প্রল্থাবলী-[ পট ৩৩৫, ৩৪৮, ৩৭০]-তে রাখামাহন 



নিন টি রা” জিডি“ নস 
কাব্য সমহ্দায় টশকা-টস্পনী সহ খাদ্রত করেন। তানি -:: ব্স্থজাবাসন্ধ ভ্রান্তিবশতঃ চ্ছানে 
স্থানে ভারতের অসাধারণ কবিত্বের পারচয় লাভেবড়াম্বঘত ও অকৃতকার্য? হইয়াছেন। এই 

নামত্ত 'তান স্থানে চ্ছানে ভারতের রচনা অশদদ্ধ ও অসম্বন্ধ [বিবেচনা কাঁরয়া অহচ্কারপব্বোধী:. 
তাহা সংশদ্ধ ও সংবন্ধ কাঁরয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তিনি শ্রান্ত্রমে বাঁঝতে পারেন নাই হে: 
তাঁহারই সংশোধন ভাবী কালে অশূদ্ধ ও অসনব্ধ রূপে পরিগণিত হইবে'। [ মখবন্ধ 
পৃঃ ৮০ ]1 

* শেষোক্ত সমালোচনাটি অন্নদামঙ্গলের এই গ্লোকাটির-ায়াময় শ্রীফলের ফুল [দলা 
হাতে। বাঁজর্পে বস্গন্ধরে রাখিলা তাহাতে ॥, [-বসন্ধরের মর্তালোকে জল্ম]। '. 

৮ ব্বামেন্দ্রসন্দর তিবেদী- গৌরামঙ্গল | বঙ্গীয় সাহত্য পারষং পন্িকা। ৩য় ভাগ । 
বৈশাখ ১৩০৩ সাল। পৃঃ ৪৯-৫৫ ]1 

* ৯ রাজনারায়ণ বস বাঙ্গালা ভাষা ও সাহত্যাবষয়ক বতৃদ্তা [১৮৭৮ খুশঃ। 
পৃঃ ২০]। | 

১০ প্রাচীন কাঁবির গ্রল্থাবলশ বসৃমতী প্রকাশিত ও হারমোহন মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত।' ২য় ভাগ। পৃঃ ১৯৬]। 

১৯ নবানচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংশোধিত এবং শ্রাবণ ১২৬১৯ সালে সংবাদ জ্ঞানরদ্বাকর 

যন্মে মুাদ্ুত। 

১২ সুকুমার সেন-_বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ খণ্ড। পৃঃ ১৯৩] 
হইতে গৃহশীত। উৎকলিত অংশাট শপঙ্গল, ছন্দে রাঁচত। 

১৩ কালিদাস রায়- বঙ্গসাহিত্য পাঁরচয় [ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত। পৃঃ ২৬-৩০]। 
১৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত--ীনগ্গণ ঈশ্বর'। 

১৫ মোহিতলাল মজুমদার-_কাঁব শ্রীমধ্সূদন 1 ১৩৫৪ সাল। পৃঃ ১৯৫ ]। [ দুষ্টব্য $ 

মধুস্দন দত্তের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং। ভূমিকা )। 'দলপকুমার রায়--ছান্দসিকী 

(পৃ ১৪)]। 

১৬। বঙ্গীয় সাহত্য সাম্মলন- ১৮শ আঁধবেশন। মাজ_হাওড়া। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ 1- 

এর কার্যাবিবরণণর পার্াশিষ্টে [পৃঃ ১০-১৯] কালিদাস রায় প্রমূখ কাঁবাদিগের রচিত 

প্রশান্ত এবং "ভারতবর্ষ [৩৮ বর্ধ। ১ম খন্ড । €&ম সং। কার্তিক ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৪৩৫] 
পত্রিকাতে অপব্বকৃষ্ণ ভট্রাচার্যোর 'রায়গুণাকর' কবিতা দ্রষ্টব্য 

১৭ সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহত্যের হীতহাস ! ২য় সং। ২য় ভাগ। পর ৭৮]। 
১৮ 113৮ 17600195500 0£ 1105 171020012010 606 2০৬0 সেথা) 

1.১০992' ঘ৮/ 159206 20 26 100010081191 0900160120৩ 360821569১1 

৮11) 06 0001100 ৮6৮ 5001615৬100 2. 0195 021150 ৮85 [1580156, 16 01799016515 

19 76 ৪8001017605 9050 000969৪8- 20 0005005 আএঃ৮০ ৬০০৬] 

900 105৮0070105] 10510 05110] 0716 11701জ7 5676212906. 70 009৩ 11051054 

[090001625 ৮10100 52910610. 20 65৮০8 05 006 7360851166৭ ৮11) 06 ৪002 

10092, 2006 ৬0705 07 006 1000৮, 8৫006. 9966 5166 ৮20৮ 0200019 

(95, 2৩ 86৮ 0 00510,1-709%100669, 0826৮6, 2-5-57951- 

পণ্ডিতপ্রবর দি. এ. গ্রর়ার্সন ইহার উল্লেখ কাঁরয়াছেন [ ক্যালকাটা বিভিউ। ১৯২৩- 

২৯ | | 



ছি পৃঃ ৪৪-৮৪। সু 'ফালপেপচায় দল উডলার টার ৯ (োন্তর। 
১০-৯-১৮৫৪ খুশঃ)]। ঈকুমার সেন--বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস [ ইয় খন্ড। ১৩৫০ 
সাল। পৃ ২০-২১]। প্রঙঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অন্বদামঙ্গল পাঁচালী- « সং পণ্ঠালিকা - 

পূভ্তলিকা1-কাব্যের কাঁব ভারতচন্দ্রকেও প্রথম জাবনে দায়ে পাঁড়িয়া পাঁচালী গানের "মান 
গোঁলাই' [নারদ মুনি! সাজতে হইয়াছিল। কাঁবর ভূত্য পঘুনাথও 'বাসুদেব'-[* ব্যাসদেব, 
বাসদেব 1-এর 'কাচ কায়াছিল' [ দুষ্টব্যঃ কাঁব-জীবনী। পঃ ২০]। 

১৯ মদীয় প্রবন্ধ ফেরিওয়ালা হইতে যাত্রাওয়ালা' ! উলনবোঁড়িয়া সংবাদ। ১৯-১০- 

১৯৫১ খতঃ। পৃঃ 8]1 হরেক মুখোপাধ্যায়--সখের যাত্রা [শারদীয়া আনন্দবাজার 

পিকা। ১৩৫৯ সাল। পৃ ১৭৩]। 

ভারতচন্দ্র ও 'বিদ্যাসন্দর যাত্রার প্রভাব সূদূর 'বস্তৃন্ত। রামনারায়ণ তকররতের 

“কুলীনকুলসব্বস্ব' [সংবং ১৯১১-১৮৫৪ খঃ] নাটকের পদ্যাংশে ভারতচন্দ্রের প্রভাব 

স্স্পম্ট। প্রসন্নকুমার পালের 'বেশ্যাসাক্ত নিবর্তক নাটক" আনুমানক ১৮৫৮ খঃ। 

&ম অঙ্ক 1-এ গোপাল উীঁড়য়ার নামে প্রচালিত 'মদন আগুন জবলছে দ্বিগুণ-_, গানটি উদ্ধত 

হইয়াছে। এইরূপ ধহু দস্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। 

২০ নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায়__সঙ্গীত মুক্তাবলী [১৮৯১৪ খঃ। ২-৩ ভাগ। পৃঃ ২। 
"সংক্ষিপ্ত পারিচয়' ]1 হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সঙ্গীত সমাজ (৩) [ বসমতীঁ। ৩২ বর্ষ। ১ম 

থন্ড' রথ সং। শ্রাবণ ১৩৬০ সাল। পৃঃ ৫৭৭-৭৮, ৫৮০ 1। নবীনচন্দ্রু বসুর স্বগৃহে 

নারীপূরুষ মিলিত সখের বিদ্যাসূন্দর আঁভনয়ে ষোড়শী রাধামাঁণ দার অংশ আঁভনয় 

কারয়াছিল এবং জয়দুগগার সঙ্গীত সমবেত ব্যক্তিবর্গকে প্রত কাঁরয়াছিল'। দুগ্গাদাস 

লাহিড়ী (স্ব।লত )_বাঙ্গালীর গান [১৩১২ সাল। পঃ ৩৬০-৬১]। পুনশ্চ লক্ষণীয়, 

কাহারও কাহারও মতে পাথ্ারয়াঘাটার বীরনসিংহ মল্লিক মহাশয় গোপাল উীঁড়য়ার যাত্রার 

দলের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন। 1 কালপেশ্চার দু'কলম-কলকাতার যাত্রাগান'। যুগান্তর । 

৩-১-১৯৫৩ খুঃ]1 গোপাল মল্িক-নহাশয়ের ভৃত্য ছুল। বাবধ কবি ও সরকারের 
সহায়তায় বিরচিত বিদ্যাসূন্দর পালাটি পরে গোপাল উড়িয়াকে মল্লিক মহাশয় দান কারয়া- 

ছিলেন। যাহাই হউক লক্ষণীয় হইল, গোপালের নামে প্রচলিত হইলেও যান্লাগানগীল 

তৎকর্তৃক বিরচিত হয় নাই কারণ গোপালের যাত্রাদলে যোগদানের পূর্ব হইতেই পালাটি 
এক কিংবা একাধক বাক্তির দ্বারা রাঁচত হইয়াঁছল এবং পালাটির মধ্যে ষের্প মূনশীয়ানা 
লিক্ষিত হয়, অবাঙ্গালী অ্পাঁশক্ষিত আভনেতা গোপালের নৈসার্গক কবিত্বশাক্ত থাকলেও, 

তাহার দ্বারা এ জাতীয় সঙ্গীত-রচনা নিতান্তই সন্দেহের 'বিষয়। 

ভারতচন্দ্রের কাহিনীর সাঁহত গোপাল উীঁড়য়ার যাত্রাপালায় বার্ণত কাঁহনীর পার্থক্য 

যৎসামান্যই। পান্রপান্রীর মধ্যে পাওয়া যায় বিদ্যার সাঁখিদ্ধয় মনোরঞ্জনা ও স্মলোচনা, 

কোটালের (নাম দেওয়া নাই ) ভ্রাতা চন্দ্রকেতু, সুন্দরের উপাস্য-দেবতা চণ্ডশদেবী ও তাঁহার 
সখা পণ্মা। কাঁহনীর মধ্যে নূতনক্, বিদ্যার সাহত প্রথম দর্শনে প্রহেলিকা-বিলাসের অভাব 
ও সূন্দর কর্তৃক অকপটে আত্মপরিচয় দান | কাণ্চীপুরে আমার আলয়, গুণাঁসন্ধ রাজার 
তনয়' ], সন্ন্যাসীর সাঁহত বিচারে অনিচ্ছাবশতঃ বিদ্যার সর্পাঘাতে মৃত্যু রটাইবার আভিলাষ 
[ এলে বাল উদ্দাসীনে, উদয়কাল দংশনে, বিদ্যা মাঁরয়াছে প্রাণে" ] এবং মাঁলিনীকে সূন্দরের 

১১ ক 
সক 



রঃ ায়ের্ররত্রা রর 

ভারতচন্দ্ের লোকগ্রিয়তা হটহিত 

সমাস হ্মবেশের পরত প্রকারান্তরে ইনি [পদ্য লাগি হব সমাস ও হীরে মাস 
চৌরপণ্াশতের কোন ক্লোক বা তদর্থ পালার মধ্যে গৃহীত হয় নাই। ' 

ুষ্টব্যঃ মসম্পাঁদত "গোপাল উীঁড়য়ার নামে প্রচলিত বিদ্যাসূন্দরএসঙ্গীত সংগ্রহ 

[ কৃফনগর। ১৯৫৪ খীঃ। ভূমিকা (হোমশিখা'। চৈত্র ১৩৬০ সাল--)]। 

২১ ডাঃ সংনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উঁড়ষ্যা সফরকালে (এীপ্রল ১৯৫১ খন). 
শ্রীকাল"চরণ পটুনায়কের পারচালনায় "উৎকল সঙ্গীত সমাজ' কর্তৃক গীত 'লালত রাগ" শুনিয়া 

আসেন। এই রাগে দক্ষিণী নৈদ্টিক সঙ্গীতের প্রভাব আছে বিয়া উক্ত সমাজ মত প্রকাপ 
করেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের বহ:প্রচলিত যাত্রাসুরের বিলম্বিত গায়ক উক্ত রাগের মধ্যে 

লক্ষ্য করিয়া ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ষে, বহপ্রাসদ্ধ গোপাল উড়িয়ার যাত্রাগানের প্রভাব 
এ দেশের গানের মধ্যে থাকাও অসম্ভব নহে। 

” ২২ কালিদাস রায়-বঙ্গসাহিত্য পারচয় [ "গোপাল উড়ে? । পৃঃ ১৩৪-৪৪]। খঃগল্টীয় 

১৮শ শতকের শেষাদ্ঘ হইতে ১৯শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যান্লাপালার 'তিনাটি পৃথক ধারা-_ 

(ক) ভক্তিরসাত্্ক | কৃযান্রা] (খ) কৌতুকরসাত্বক 1 'ভাস্ত-মেথরাণীর সঙ] (গ) আদি- 

রসাত্মক | বিদ্যাসন্দর || আধুনিক রঙ্গালয়ের নাটক এই ধারার ভ্রিবেণীসঙ্গম। [ সূকুমার 

সেন--মঙ্গল-নাটগীঁত-পাঁচালি কীর্তনের ইতিহাস (বিশ্বভারতাঁ পান্কা। ১০ বর্ষ। ৪র্থ সং। 

১৩৫৯ সাল। পৃঃ ২২৫)]। 

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসন্দর কাব্যের বাণণ ও সুর উভয়েরই প্রভাব 
গোপাল উড়িয়ার যান্াপালাটিতে 'বদামান। ভারতচন্দ্রের কাবা রাজসভাতে গীত হইয়াছিল 
| দ্রষ্টব্যঃ অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত। পৃঃ ১৯৬1। কাহারও কাহারও মতে [ সঙ্গীতসার সংগ্রহ। 
বঙ্গবাসী সং। হরিমোহন মুখোপাধ্যার সম্পাদিত! ১৩০৬ সাল। ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৮২] 

শ্ন্লাকাতা টকশ্মালের দেওয়ান সঙ্গত বিদ্যাবিশারদ 'রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর 

এই সকল সঙ্গীতে সূত্র ও তাপ সানিবোশত ঝারয়া দিয়াছেন'। বলা বাহূল্য, এই উক্ত 

২৩ দশনেশ্চন্দ্র সেন-বর্গভাবা ও সাহভা ! ৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পঃ ৩৫৪ ]। 

২৪-২৭ 'পাঁড়লে ভেড়ার শংঙ্গে ভাঙ্গে হপরার ধার' : 'কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম 

করিবে"; "হায় বাধ পাকা আম দাঁড়কাকে খায়"; "যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়, 

| -ভারতচন্দ্র।। 'গোপালের কুঞ্জভঙ্গ গান বদ্ধ'মান শহরের, বন্দাবন কুঞ্জের নয়' [ কাঁলদাস 

রায় || 

২৮ এই নাটকাঁট ববাঁভন্ন স্থানে ববাভন্ন সময়ে বহার আঁভনীত হইয়াছিল-- 

(ক) পাথারয়মঘাটা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে [৩০-১২-১৮৬৫ এবং ৩-১-১৮৬৬৭, 

(খ) ও'রষেণ্টাল থিয়েটার ! ২২২নং কর্ণরালিন স্ট্রীট (কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ী) ১৫-৩- 

১৮৭৩ |, (গল বেঙ্গল থিয়েটার [ ১-৩-১৮৭৪ এবং ২৮-৩-১৮৭৪।, (ঘ) গ্রেট ন্যাশানাল 

থিয়েটার | ৫-২-১৮৭৬ এবং ১২-২-১৮৭৬ || | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-বঙ্গীয় নাটা- 

শালার ইতিহাস । বঙ্গীয় সাহতা পাঁরষং প্রকাশিত। ১৩৫৩ সাল।]। 

২৯ সূকুষ্ণার সেন- বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস | ২য় সং। ২য় খণ্ড।প$ ১৯৪১৫ ]। 

৩০ ভারতেন্দুকলা | বঙ্গীয় হিন্দশ সাহিতা পাঁরষং প্রকাশিত। পৃঃ ৭৭-১০১]। 



৩২৪ া়গণাকর ভারতচন 
: ,*৩১ নাটাকায় অনার [নটিক'। ওয় সং। গঃ ৫৮:৫৯] হিন্দাভাষাতে নাটকের 

ঈ্ব্পতা এবং বক্ষভাষার এই ্বাকার করিয়াছেন--দ্যাপ হিন্দীভাষামে' ধস বাঁস পাক 

রন গরে হৈ কিস হম যহণী কহেংগে ক অভী ইস ভাষামে' নাটকোঁকা বহূত হাঁ জার 
হৈ। আশা হৈ কি কালকা ক্লুমোননতি কে সাথ গ্রন্থ ভী ৰনতে জায়ংগে। ওর অগনা 
ক্গাশালিনা জানবধা বড়া বহন বংাভাষাকে ক্ষয় রা ভপডারকী সহায়তাসে [ি্দী- 
শা বা জাতি কার | | 

৩২ শ্রীকবিবর গিরধর দাস [বাস্তাবক নাম বাবু গোপাল চন্দু জী]। 

& ৩৩ ম্কুমার সেন-বাঙ্গালা সাঁহত্যের হীতহাস [২য় সং। ২য় খণ্ড) প ১৩৮]। 
৩৪ আলালের ঘরের দুলাল [বঙ্গীয় সাহিত্য পারষং প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৪ 

সাল]। [প্রথম প্রকাশনার আখ্যাপন্র--্ীফৃত টেকচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত। কলিকাতা। 

রোজারিও কোম্পানীর যন্তালয়ে মৃদ্ুত। মন ১২৪৪+]। 

৩৫ কালপেন্চার দু'কলম [তলার সাহিত্য (তন)।। যুগান্তর, ৯-৬-১৯৫২ খ:]। 

বিদ্যাসন্দর-কাহিনীর প্রভাব সুদূর-গ্রসারত। ছন্দোরাজ কাঁব সত্োল্দরনাথ দত্ত তাঁহার 
জনৈক অধ্যাপক বন্ধ,- শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গত! অধুনা মহালক্ষরীগঞ্জ (010000৭5144) 

রাঁচী (বিহার) নিবাসাঁ]-বরের বিবাহোংসবে [২১শে আষাঢ় ১৩১৬ সাল। কলিকাজা।]. 

যে-কবিতাটি [ 'গোরার বিয়ে" ] বন্ধত্রয়ের [সু-ন-কা - সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়-নগেন্দ্নাথ , 
দাস-কালিদাস দত্ত ] নাম দিয়া রচিয়াছিলেন, তাহাতে বদ্ধক্ান-বাসিনী বধূর প্রসঙ্গে বিদ্যা- 

সংন্দর-কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত ছিল। কাবতাটি অপ্রকাশিত বালিয়া এইস্থলে উদ্ধৃত হইল-_ 

শক হে ভায়া! বলি চলেছ কোথায় :- কোথায় বদ্ধমান ; বিদ্যাপ্রয়ার্সী-এতাঁদনে পেলে 

বিদ্যার সন্ধান! চন্দন দিয়ে রচনা করেছ 'গোর' ললাটে টঁকা; লেখাবে কি ফের কাঁবদের 

'দিয়ে চৌরপণ্ঠাশকা ; কি বাললে-তুঁমি চোর নও? ভাল বর ত বটে হে ভায়া, চোর চেয়ে 
বরে বিবাহ বাসরে লোকে কম করে মায়া! হায় গো বন্ধু বিদ্যা মেলে না বিনা ক্লেশে 
কোনও কালে, এ বিদ্যা পেতে কানমলা খেতে হয় নারী-পাঠশালে! ওগো সন্দর বন্ধু 

তোমায় রাখিব না ধার আর, খূসী আছি মোরা তোমার পণ্যে পাকিয়াছে ফলাহার! 
বদায়ের বেলা দুটো কথা শুধু বলে যাই কাণে কাণে, সূড়ঙ্গ যাঁদ নেহাং কাট ত কেটো তা 
বধর প্রাণে !, 

[দুষ্টব্যঃ মদীয় প্রবন্ধ শববাহে সাহিত্যের বিলাস' (হোমাঁশখা। কৃ্নগর। ৯ম বর্ষ। 

১১ সং। আশ্বিন ১৩৬০ সাল। পঃ ৬১৮-২২)]। 
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যূরোপে খম্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহত্যক্ষেত্রে এক নৃতন 

অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। এই পাঁরবর্তন যে-কেবল সাহত্যেই ঘাঁটয়াছল তাহা 

নহে, জীবনের প্রাতি বিভাগেই এই অবস্থান্তর দেখা গিয়াছিল। ইহার কারণও 

ছিল। "দ্বতীয় চার্লস-[ ৯৬৬০-৮৫ খুনঃ]-এর সময়ে রাজনীতি তথা সাহত্য- 

ক্ষেত্রে একটি নৃতন দিকপরিবর্তন হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে ইংরেজ জাতির 

চারন্রে যে-পারবর্তন ঘাঁটয়াছিল, তাহার সমস্পম্ট চিহ্ন রাজনীতি, সাধারণ 

দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহত্যের প্রতিটি মহলে দেখা গিয়াছিল। হীতিপূর্থে 

নৰ-জাগরণ-! হরেনেসাঁ1-এর যুগে ইংরেজ জাতি স্বীয় বৌশল্টয সম্বন্ধে 

সচেতন ছিল। স্পেনের সহিত যুদ্ধের ভীতি, সাগ্রাজ্ঞী এীলজাবেথ-[ ১৫৫৮- 

১৬০৩ খুঃ]-এর প্রাতি আনূগত্য ও দেশের অতাীত-স্মৃতি বিষয়ে গৌরববোধ 

ইত্যাদ সমস্ত মিলিয়া সাহত্যেও নবষুগের সূচনা হইয়াছিল। ইহার ছায়া পাই 

আমরা 'ফেয়ারী কুইনী"তে এবং মার্লোশেক্সৃপীয়রের এীতহাসিক 

নাটকগুঁলতে। এই শতাব্দীতে সাহত্যক্ষেত্রে নৃতন আদর্শের সন্ধান মিলে। 

প্রথমতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে রোমান্টিকতার স্থানে ক্লাসকতার অভ্যুদয়. এঁলজাবেথাঁয় 

যুগের প্রারন্তে যে-রোমান্টিকতার জয়জয়ন্তী শোনা গিয়াছিল, ভ্রম ভ্রমে সে-ধবাঁন 

[মলাইয়া আসে, আরম্ভ হয় ক্লাঁসকতা। সাহত্যে ভাবপ্রবণতার স্থান আঁধকার 
করিয়াছিল ব্দ্ধির প্রা্য'য। যাহা ছিল একদা ভাবের কল্পলোকে, তাহা দেখা 

দয়াছিল বহ;-অসম্পূর্ণতায় ঘেরা মাটির মন্তেে। দ্বিতীয়তঃ রাজনীতিক্ষেত্ে 
ফরাসাঁদিগের সাধারণ আধিপত্য। রোমাশ্টিকতার জোয়ারে ভাঁটা পড়ার ফলে 

সাহত্যের দৃষ্টি নিবন্ধ হইল রাজনীতির দিকে, মনয্চারিরের . দোষ-গরণের 



৩২৬ . প্ায়গৃণাকর ভারতচন্দ্ 

দকে। এই পাঁরবর্তনের জন্য দায়ী অবশ্য ফরাসণ প্রভাব। ত্যের রুপ- 

সঙ্জায় ফরাসী পালিশ লাগিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, মনস্তত্বের দিক দিয়া মানুষের 
নৃষ্টিভঙ্গীর পাঁরবর্তন দেখা 'দিয়াছিল। সব্বোপার জাতীয় স্বার্থের প্রাত 

সর্বজনীন আকর্ষণ-এই দিকপারবর্তনের* অন্যতম কারণ। বিষয়াট একটু 

ব্যাখ্যা করা যাউক। ২]। 

চাসঠ্চরিচ্রারী রর জার্নাল 

মন্দীভুত হইয়া আঁসয়াছল। শতাব্দীর শেষভাগে িল্টনের লেখায় এক নৃতন 

দৃ্টিভঙ্গীর সন্ধান মীলয়াছল। এই নূতন সুরের ঝঙ্কার আব্রাহাম কাউলা, 

এডমণ্ড ওয়ালার, স্যর জন ডেনহাম এবং জন ড্রাইডেন-এর কাব্যেও শোনা 

'গ্য়াছিল। 

খএীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাধারা জাতীয় জশবনকে কেন্দ্র কাঁরয়া 

গড়িয়া উাঠয়াছিল। এই সময়ে ফরাসীদেশে একদল লেখকের আঁবভ্ব হইয়া- 

ছিল-_ যাহার ফলে, ইংলশ্ডের সাহিত্যের নূতন ধারা আধিকতর স্ফীত হইয়া 

উাঁঠয়াছিল। ইহার কারণও ছিল। তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় চাললস বেশীর ভাগ 

সময় ফরাসীদেশে নির্বাসত জীবন যাপন কাঁরয়াছিলেন। ফলস্বরূপ তান 
ফরাসীদেশের সাহত্যধারা নিজের দেশে আমদানী করিয়াছিলেন এবং মনস্তত্রের 
দিক হইতে মানুষের ভাবালুতার পাঁরসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনণ প্রব্াত্তর 
সংপ্রভাত হইয়াছল। ভাবপ্রবণ সাহিত্যে রাজনোতিক সমালোচনার অবসর 

নাই। সাহিত্যের এই নূতন ধারায় ভাবপ্রবণতার দারিদ্র্য থাকলেও ছিল বাদ্ধির 

কসরত, ছিল সমালোচনার শাঁণ্ত তকজাল। সাঁহত্যের রূপেও অবস্থান্তর দেখা 

দিয়াছিল। সাহিত্যের পাঁরাঁধ ক্ষুদু, তীক্ষ ও সস্পন্ট হইয়াছল। কাব্যে এবং 

বিশেষতঃ গদ্যে ও কিয়দংশে নাটকে এই রীতিই অনুশীলত হইয়াছল। 
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যেকোন যুগের ইতিহাসের সত্যের সাহত সাহত্ের সত্যের মিলন 

খঁটিলে তবে সে-ষুগের পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। যাঁদ কেহ যুগগত 

বৌশিন্ট্যের অনুসন্ধান কারিতে যান, তবে তাঁহাকে ইতিহাসের রাজবর্মেই পদ- 

ক্ষেপ কাঁরলে চালবে না. সাঁহত্যের মাঁণকুর্টমে সে-ষূগের ষে-চিন্র আঁঙ্কত 

রাঁহয়াছে তাহাও পর্যবেক্ষণ কারতে হইবে। ফুরোপের সপ্তদশ শতাব্দীর 

ধযুগগত বৈশিষ্ট্য সেই যুগের সাহত্যের পাতায় পাতায় আঁঙ্কত রহিয়াছে। 

সপ্তদশ শতাব্দী য়ুরোপীয় সাহিত্যে বিপ্লবের যুগ । ১৬৮৮ খম্টাব্দে 

ধেআলোড়ন [0101905 [২০৮০101027 আসিয়াছিল, তাহা ইংলণ্ডের জীবন 

'এবং সাহিত্তকে এক নূতন খাতে প্রবাহত করিয়াছল। ইতিহাস-বিখ্যাত 

পা্নকাণ্ড ও প্রেগের মহামারী সামাজিক এবং বাঁক্তগত জীবনেও এক নূতন 

অধ্যায় রচনা কারয়াছিল। 

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহত্যপ্রচারের কেন্দ্র ছিল ভব্য কফিখানা। সাঁহাত্যক, 

পাজনশীতিজ্ঞ এবং আইনজাবণ প্রভৃতিরা এই সকল কাঁফিখানায় সমবেত হইয়া 
পরস্পর পাঁরিচিত হইতেন এবং সাধারণ্যে নিজ নিজ প্রাতভার পাঁরচয় দিতেন। 

এইভাবে প্রাতিভাশালীরা স্বীয় গোষ্ঠী রচনা কারতেন। “পাড়ায় বাঁসয়া পেখড়োর 

খবর" এই সমস্ত ভব্য কফিখানায় মিলিত। এমাম একাঁট কফিখানায় পোপ ও 

ড্রাইডেনের পাঁরচয় হইয়াছিল। সপ্তদশ-অন্টাদশ শতাব্দীর কঁফিখানা স্মরণ 

করাইয়া দেয় ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত সরাইখানাগ্যালকে। যুগগত পাঁর- 
পাঁশ্ধকতাও লেখকের রচনাকে 'কিয়দংশে সৌভাগ্য অজ্জজন কাঁরতে সহায়তা 

কারত। প্রত্যেক লেখকই কোন-না-কোন বিস্তশালী ব্যাক্তকে পম্ঠপোষক.কাঁরয়া 



৩২৮ ' রায়গখাকর ভারতচন্্র 

তাহারই প্রচেষ্টায় খ্যাভর দর্গেম শিখরে আরোহণ করিতে চেষ্টা কাঁরতেন। 
অবশ্য এই জাতীয় স্যখ্যাতি-সংগ্রামে বহু সত্যকারের লেখকেরও পতন ঘাঁটিত। 

এই যুগের সাহিত্য নগর-জীবনের সাহত্য। নগরের প্রাতচ্ছবি, তাহার জশবনের 

প্রতিটি পাঁরস্পন্দন, সাহিত্যে রূপ্পায়িত 
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যে-ষগে সাহিত্য ও রাজনীতি বাঁক ফিরিয়া নূতন পথের অনুসরণ 

করিয়াছিল, যে-যুগে ভাবালুতার তমসাবৃত পথ আঁতন্রম কাঁরিয়া কাব্যলক্ষন্রশর . 
রথ বাস্তবের প্রথম প্রভাতালোকত বর্ম চালিত হইল, আলেকজান্ডার পোপ 
[১৬৮৮--১৭৪৪ খু] সেই যুগের কাব। ইহার ফলস্বরূপ আমরা পাই 
তাঁহার ব্যঙ্গকাব্য মন্ষ্যজীবনের স্বল্পালোকিত কোণগলির উপর তাণব্র 

আলোকসম্পাত। ৫]। এই জাতীয় কাব্যে তান আপনাকে সম্পূর্ণ উজাড় 

করিয়া দিয়াছিলেন যাঁদচ, অন্যান্য কাব্যে তাঁহার ব্যাক্তিত্ব সাধারণ গ্াঁণডকে 
আঁতক্রম করে নাই। পোপের কাব্য বাদ্ধ-দীপ্ঠ সৌন্দর্যের সাবলণল প্রকাশ । 

পোপের কাব্য ন্রয়ী- [719 ২906 ০0£ 005 1,001, [105 17001701907, 

05595 ০. 1197”]- র ভিতরে আমরা তদানীস্তন যুগের একটি পূর্ণ পাঁরচয় 

পাই। 1552 ০2 0৫001907 গ্রন্থে +1তাঁন যুশ্গসাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাক্ত- 

গত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের বাচনভঙ্গী, শব্দ চয়ন-বয়নের 

সক্ষন নৈপুণ্য ফরাসী প্রভাবজাত। তাঁহার কাব্যে পুরোবত্তর কবি জন 

দ্রাইডেনের সহজ ও সাবলীল গাঁত না থাকলেও সক্ষন তুলিকার' নিপুণ 

টান ও রৃপচচ্চণ 'ছিল। তাঁহার কাব্যে রোমান্টিকতা, উচ্চ-অনুভুতি, সক্ষরভাব 

550888-3861 & 4. 



'ছারতচন্্ রায় এরং আলেকদ্গান্ভার পোপ তই 

কিংবা কৃহেলিমা ছিল না। পরব হ্ব্নে তাঁহার কাব্যের প্রাঁত বিতৃষ্ার এইগযলি 
কারথও বটে। তথাঁপ ইহা অন: , অত্যন্ত সাধারণ বন্ুকে তিনি. 

অননাসাধারণ কারা তুলিতে পারিতেন এবং আগনার গাণডির মধ্যে তি 

ছিলেন অসপড় এবং একাতপন্ন সম্মাট। ইংরেজণ সাহিত্যের ভিতর মহলে তাঁহার 

্থান সঙ্কীর্ণ হইলেও ব্যঙ্কাব্যে তাঁহার সব্যসাচিত্ব সব্ববাদসম্মত [৬]। 
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ইংলণ্ডের সাঁহত্যক্ষেত্রে যেমন আলেকজান্ডার পোপ, বাঙ্গালার সাঁহতা- 
ক্ষেত্রে তেমনি রায়গদণাকর ভারতচন্দ্র ৮]| 'বশ্বের দুই খণ্ডে দুইটি প্রাতিভাধর 

কাব সাহত্যের দিকপরিবর্তন কারয়াছিলেন। উভয়েই 'ছলেন যূগাচন্রশজ্পী, 

উভয়েরই কাব্যে ছিল বাঁহরাগত ভাষা ও সাহত্যের প্রভাব, উভয়েরই বাণী ছিল 

রসসমদ্ধ। 

রচনায় হাত দিয়াছিলেন। "কন্তু তাঁহার রচনা মঙ্গলকাব্যের নাদ্দচ্ট গণ্ডিকে 

অতিক্রম করিয়া এক নবযূগের সূচনা করিয়াছিল। বিদ্যাসূন্দর আখ্যায়িকা 

কাব্য এই নবযুগের প্রতীক। এই কাব্যের বিষয়বস্তু নরনারণর শ্বাশ্বত প্রণয়লীলা। 
অবশ্য ইহার পশ্চাতে ছিল খাঁম্টীয় ১৬-১৭শ শতাব্দীর মুসলমানী বাঙ্গালা 
সাহত্য [মালিক' মুহম্মদ জায়সী, সৈয়দ আলাওল প্রভৃতির রচনাবলী 1, 

সফীবাদ, বৈষব স্াহত্য, দর্শন ও কৃষ্টির প্রভাব এবং খাম্টীয় অক্টাদশ 

শতাব্দীর মুসলমান ভাবধারা ও ভাষার প্রভাব। বাঙ্গালা সাঁহত্যে মুসলমান 

সাহত্যিকদিগের বিশেষ দান আরবা-পারস্য জগং হইতৈ আহত উপখ্যানা- 

বল ৯]। 

আলেকজাণ্ডার পোপের যুগে যেমন ইংলশ্ডের সাহত্যে. ফরুসা প্রভার, 
সিটি ৩ তা বুকটা তঘ তথ তা উকি ও রি এন নও 

পাঁ়়াছিল্, অন্টাদশ শতাব্দীর. কবি. ভারতচল্দের কাব্যের মধ্যে 'অন্মুরূপ 
বিদেশী প্রভাব লক্ষিত হয়। দশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙ্গালাদেশে তুকাঁ 



৩৩০.  রায়গণাকর ভারতচন্্ 

আভ্যানের ফুলে সাহিতাক্েরে প্রভূত পারবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এই দারুণ 
সংঘাতের ফলে আর্ধ্য ও, আর্ষোতর সম্প্রদায়ের মধ্যে সং্কৃতি-আচার-কুঁষটি- 
সদ ও ভাবধারাগত মি পূর্বে বর্তমান ছিল তাহা 'বিল্যপ্ক 

প্স্থীত ৯০৫ দেবতা সাহিতোর ঠাকুর হইয়া কিপরতীগ ররর 
বাঙ্গালা সাহিত্যে অপৌরাণিক অধ্যায়ের সব্রপাত হইয়াছিল। 

"আর্যোতর 'দাবসট্রেটাম-এর আভব্াক্তর ফলে আঞ্েতর ধর্ম্ম- 

বশ্বাস ও সংস্কারাদি এবং তদাঁশ্রত 'সাহত্য'--অর্থাৎ ছড়া, গান, পাঁচালী 

ইত্যাদ_জনসমাজে আঁধকতর প্রচারিত হইল, এবং জনসমাজের রুচিও 

তদনুরূপভাবে গঠিত হইল । ১০]।” 

ভারতচন্দ্র মহাকবি 'মিল্টনের ন্যায় পাঁণ্ডত-কবি ছিলেন। তান উত্তম- 

রূপে সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা কাঁরয়াছিলেন। উভয়াবধ ভাষায় পারঙ্গম 
কাব তাঁহার কাব্যলক্ষনঈীকে ভাষা ও ভাবসম্পদে সুসম্ব্দ্ধ কিয়া গিয়াছেন। 

তাঁহার রচনালশী আলোচনা কাঁরলে তদানীং প্রচালত বহু আরবী-ফারসী শব্দ 

মিলে ১১]। শব্দকুশলী কাব রায়গুণাকরের শব্দচয়নে ও গ্রল্থনে কীদশ 
দক্ষতা ছিল, নিম্নোদ্ধত ভাষামিশ্র-কাবতা- [180810710 ৮০৭০]- টি তাহার 

প্রমাণ 

শ্যাম হ তূ প্রাণেশ্বর, বাযদ্ কে গোয়দ রুবর, 

কাতর দেখে আদর কর. কাহে মরো রোয়কে। 

বক্তুং বেদং চ'ছুমা, চু'লালা চেহরেমা, 

কোধিতপর দেও ক্ষেমা, নাট্রমে কাহে শোয়কে ! 

যাঁদ কি্চিং ত্বং বাস, দর্জানে মন আয়ৎ খুস৭, 

আমার হৃদয়ে বাস, প্রেম কর খোস্ হোয়কে। 

ভূয় ভূয় রোরদ্দসি, ইয়াদৎ নমন্দা জাঁ কোসি, 
আজ্ঞা কর মিলে বাঁস, ভারত ফকণীরি খোয়কে ॥-_মিশ্রভাষায় কবিতা 

আলেকজান্ডার পোপের ধুগে কাব্য হইয়াছিল নগরের কাব্য নাগরিক 

জীবনের প্রত্যেকটি খটনাটি কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দের 

কাব্যেও পাইভেছি যূগ-চিন্র-শিজ্প[১২]। তদানীস্তন রীতিনীতি, আচার 



ভারতচদ্দ্র রায় এবং আলেকজান্ডার পোপ ৩৩১৯ 

ব্যবহার, সমাজগত, রাষ্ট্রগত এবং ব্যাক্তগত 'ভ্বীবনের একটি পাঁরপূর্ণ আলেখ্য 
হহতেছে ভারতচন্দ্রে । নামনির্্ধাচনে মঙ্গলকাব্য শ্রেণীভুক্ত হইলেও 

ইহার ধিয়দংশ এীতহাঁসক ভূমিকায় রচিত। মানাঁসংহ-প্রতাপাঁদত্য ও; 
ভবানন্দের কাহিনী ইহার প্রমাণ। সম্পূর্ণ এ্রীত না হইলেও এীতহাসক 

পটভূমিকায় বিরচিত "অ; ন কাব্য মঙ্গলকাব্যের 1তহাসে যথার্থই একটি 

নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে । 

পোপের সময় দেখা বায় বিস্তশালীদগের পৃজ্জপোষকতায় এবং ভব্য 

বাঁফখানাতে সা'হাত্যকাঁদগের প্রাতভা-দন্যাত বিচ্ছ্যারত হইত। বাঙ্গালাদেশে 
খুশষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাঁফখানা না থাকলেও গ্ণগ্রাহ প্ঠপোষকের 

দারিদ্যু ছিল না। ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে অদ্ট সংপ্রসন্ন ছিল। দেওয়ান 

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সূপাঁরশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে সভাকবিপদে 

ধরণ কাঁরয়াছিলেন। ১৩]। তাঁহারই আশ্রয়ে, আদেশে ও পাঁরপোষকতায় কাঁবর 

কাবা রচনা। 

অন্নপূর্ণা ভগবতগ মূরাতি ধাঁরয়া। স্বপনে কাঁহলা মাতা শিয়রে বাঁসিয়া॥ 

আমার মঙ্গল গণত করহ প্রকাশ । কয়ে দিলা পদ্ধীত গীতের ইতিহাস॥ 

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়। মহাকীব মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥ 

তারে তুমি রায়গূণাকর নাম দিও । রাঁচতে আমার গীত সাদরে কাঁহও॥ 

সেই আজ্ঞামত কাঁব রায়গৃণাকর। অন্নদামঙ্গল কহে নব রসতর॥ 
_প্রন্থসূচনা 

ইংরেজী সাহত্যে দেখা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমান্টিক যুগের 

ভাবাবহ্বল কাব্যচেতনা ক্লাসকধারাবলম্বী হইয়াছে। ভারতচন্দ্রে এই ধরণের 

ধারাপারবর্তন ঘটে নাই। মূলতঃ ক্লাসকতার কাঠামোতে রচিত হইলেও 
ভারতচন্দ্রের রচনাবলীতে রোমাণ্টিকতার ও কিয়দংশে কুহেলিমার অভাব 

লাই। অন্নদামঙ্গলের প্রথমাংশে ক্লাঁসকধারা রাঁক্ষত হইয়াছে । মশানে সমন্দরের 

চৌতিশা কালীস্কুতিতেও কবির গভীর দার্শীনকতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

যোড়শ শতাব্দীর 'চৈতন্যচাঁরতামৃত'-কার কবিরাজ গোস্বামী যেরূপ বৈষব- 

দর্শনের দুব্বোধ্য অংশগ্ীলতে কাব্যালোকসম্পাত কাঁরয়াছেন, ভারতচন্দ্রও 

আদ্যাশক্তির স্বর্পবর্ণনায় অনুরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরে 



ও”)... দূ রায়ণাকর 'ভ্বারত্চন্ু,' 

রসিকতার : কণ্চুকে এ জয়গান কখীর্তত হইযাছে। ভার্তচন্রের 

রোমান্টিকতার প্রকৃত পাঁরচয় লে অন্নদামঙ্গলের কয়েকটি গ্ানে। বৈষ্ণব কাঁব-. 

জনোচিত ভাঁক্ত এবং কিয়দংশে সফাঁ-ভাবধারা [১৪7 নিজস্ব ভাষা এবং রশীতি, 

সময়োচিত বর্ণনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্গীতগুলিকে “অসামান্যের শ্রেণীতে', 

উন্নীত কারয়াছে। নিম্নোদ্ধত সঙ্গীতযূগল হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া 
লি: | 

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে। অধরে মধুর হাঁসি বাঁশীতি বাজাও হে! 

নব জলধর তন, শাখপুচ্ছ শত্রুধন, পাঁতধড়া বিজু লিতে ময়ূর নাচাও হে॥ 

নয়ন চকোর মোর, দৌখয়া হয়েছে ভোর, মুখ সূধাকর হাসি, 

সুধায় বাঁচাও হে॥ 

নিত্য তৃমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খোলতে কহি, 

সে খেলা খেলাও হে। 

তুমি যে চাহান চাও, সে চাহনি কোথা পাও, ভারত যেমত চাহে, সেইমত 

চাও হে॥--পুরবর্ণন 

শুন শুন সুনাগর রায়। - আপনার মাঁণ মন বেচিনূ তোমায় ॥ 

নহে বড় দায়। 

চুপে চুপে এসো যেও, আর 'দিকে নাঁহ যেও, সদা একভাবে চেও, এই 

রাধকায় ॥ 

তুমি ষে প্রেমের বশ, তেই কৈন প্রেমরস, না লইও অপযশ, বিয়া আমায় । 

মোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কারো কাছে, ভারত দেখিবে পাছে, 

্ না ভুলায়ো তায়। 

সুন্দরের বিদায় ও মাঁলনণকে প্রতারণা 

: রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং আলেকজান্ডার পোপ, উভয়ের মধ্যেই সরসতা' 

ছিল। ভারতচন্দের রসবোধ বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে ঈষৎ গ্লতা-বাঁজ্জত 

হইলেও, অতুলনীয় । বর সরসত প্রকাশ পাইয়ে বিশেষ কার়া ছোট ছোট 
চারব্লগুলিতে। 



ভরত রায় এবং আলেকজান্ডার পোপ... ৩৩৩: 

বিষয় চিরকালই ছিল। ভারতচন্দ্র মোটামুটি তাহাই বর্ণনা কাঁরয়াছেন বটে 
কিন্তু তাঁহার চাঁছাছোলা ভাষা ও ছন্দোনৈপণ্য যে অনেকটা নৃতনস্ব দিয়াছে 
তাহা স্বীকার করিতে হয় ১৫:1৮ 

টক নিদর্শন এই প্রসঙ্গে উৎকলিত হইল-_- 

কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেশক। আঁকশলণ পোয়া মোনা গড়ে মেকামোক ॥ 

পাখা নাহি তবু ঢেসক উড়িয়া বেড়ায় । কোণের বহ.ড় লয়ে কোন্দলে জড়ায় ॥ 

সেই ঢেপক চড়ে মূনি কান্ধে বীণাষল্প। দাঁড় লয়ে ঘন পড়ে কোন্দলের মন্দ্র॥ 

« আয়রে কোন্দল তোরে ডাকে সদাঁশব। মেয়েগুলো মাথা কোড়ে তোরে রক্ত 

ৃ দিব ॥ 

, বেণাঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বাঁসয়া। এয়ো সয়া এক ঠাঁই দেখরে 

আসিয়া ১৬॥ 

ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে । সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এসো চলে॥ 

এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহ যায়। দোহাই চন্ডীঁর তোরে আয় আয় আয় ॥ 

-কোন্দল ও শিবনিন্দা 

রাজসভাসদ পাঁত বৈদ্যবৃত্ত করে। ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥ 

আঁবজ্ঞ সব্বজ্ঞ পাত গণক রাজার । বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥ 

পাপরাশি পাপগ্রহ পাপাঁতাঁথ তারা । অভাগারে একাঁদন না ছাড়বে পারা॥ 

সর্বদা আঙ্গুল পাঁজ কার কাল কাটে। তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক 

|] ফাটে ॥ 

মহাকবি পাঁত মোর কত রস জানে । কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥ 

পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে। চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পাড় 

সারে ॥-নারীগণের পাঁতীনন্দা 

ঘাসের বোঝায় বাঁস ঘেসেড়ানী ভাসে । ঘেসেড়া মারল ডুবে তাহার হাভাষে॥ 
কান্দি কহে ঘৈসেড়ানণ হায়রে গোঁসাই। এমন বিপাকে আর কভু ঠোঁক নাই! 

বংসর পনর ষোল বয়স আমার । ভ্রুমে শ্রমে বদাঁলনূ এগার ভাতার ॥ 



৩98 * ট রাযলগবশাকর ভারতচদ 

হেদে খোলামের বট বিদেশে আনিয়া। অনেকে অনাথ কৈল মোরে 

ডুবাইয়া ১৭]॥--মানাঁসংহের সৈন্যে ঝড়ব্ 

খাইয়া প্রসাদ-ভাত, মাথায় বুলায় হাত, আচার 'িচার নাঁহ তায় ১৮] 

জগন্নাথ পুরীর বিবর। 

িবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পাঁড়ল। পেশবাজ ইজার ধমকে ছিপ্ডা দিল 

[চিৎপাত হয়ে 'বাঁব হাতা আছাড়ে। কত দোয়া দবা দিন; তবু নাহ ছাড়ে 

দিল্লীতে ভূতের উৎপাৎ 

ভারতচন্দ্র সরসতার জন্য মধ্য মধ্যে 'যাবনী মিশাল' ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন 

অনুরূপ সংমিশ্রণ পূুব্বেও চিত! ১৯]। ইহাতে বরং রচনার সৌষ্ঠব বৃদি 

হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য কিন্তু এই সরসতার মধ্যেই শেষ হইয়া ষায় নাই 

যুগসা্ধীর কাব ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল নানারত্র সমন্বিত, উত্তরকালের সাহত্য 

সাধকাঁদগের পথপ্রদর্শক ধুবনক্ষত্র। ইহাতে রসের যে-বীজ অঙ্কাঁরত অবস্থায় 

দেখা গিয়াছিল, ভাঁবধ্যতে তাহাই নানা শাখা প্রশাখা ইত্যাঁদতে সম্প্রসারিত 

হইয়াছে। 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে সাঁহত্যের সংস্কার-ম্টাক্ত মিলিয়াছিল। অন্নদার 

আশীব্বাদ--যে কবে সে হবে গতি আনন্দে লাখিবে'কাঁবর ভাগ্যে অক্ষরে 

অক্ষরে ফাঁলয়াছিল। বিবিধ জ্ঞানচচ্টঠা-লন্ধ সৃতীক্ষণ ভাষা-জ্ঞান এবং অননদ- 

করণীয় প্রকাশভঙ্গী, আবেগ স্টারের সহজ কৌশল এবং দীপ্তিময়ী সরসত। 

কাঁবর কাব্যকে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছল। বিদ্যাসুন্দর সৌন্দর্য)ময় 

[4 0010 ০1 08801 এবং তজ্জন্যই ইহা চিরানন্দদায়ণী [“& 1০ 

0৬1] । কাব দেহের দেউলে দেহাতীতের সাধনায় সাদ্ধলাভ কারয়াছিলেন। 

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সরসতার প্রসঙ্গে অশ্লীলতার কথা উঠে। তাঁহার কাবে। বহ; 

রসের মধ্যে আদিরস ও হাসারস দুই-ই বর্তমান, ইহা সব্বজনাবাদত। কিন্তু 

কোনাঁটই নিন্দাহ্হ নহে। বাকপাতি ভারতচন্দ্রের কাব্য সৌখিন 'বাকৃ্ছল' নয়, 

জীবনের দর্পণ। অন্নদামঙ্গল স্বকপপ্রণ হইলেও খাঁটি কাব্য। অত্যুগ্র বাস্তববাদ 

কিংবা আতি-তশক্ষণ আদর্শবাদ কোনটাই এই কাব্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয় নাই। 

রাঁসক-কাবি স্বীয় রচনাতে প্রসাদগ:ণান্বিত রসঃসণ্টার করিয়াছেন, বাঙ্গালা 
ভাষাকে “তন্বী শ্যামা” রূপ দান করিয়াছেন কিন্তু কদাচ কল্পনার বিলাস করেন 



ভারতচন্দ্ রায় এবং আলেকজান্ডার পোপ ৩৩. 

অসত্যের প্রীত প্রাণের সূতীর বক্রোন্তি,পৌরাণক রূপকথার প্রাতওসযৌক্তক 
অবিশ্বাস। কিন্তু আত্মজাবনের প্রচণ্ড বেদনা, রিক্ততার পূঞ্জীভূত সংঘাত তাঁহার 

কাব্যে কোথাও উৎকট হইয়া উঠে নাই। নীলকণ্ঠের মত সমস্ত হলাহল তান 

স্বীয় কন্ঠে ধারণ করিয়া জজ্জ্ঞারত হইয়াছলেন, কিন্তু সাহত্যের জন্য যাহা 

রাখিয়া গেলেন তাহা আবিমিশ্র রস-সম্পদ। তাঁহার সরসতায় অনাবিল দুঃখ- 
জয়ের 'উচ্ছলতা আছে। এই সম্পর্কে সাহত্যে শূচিতার িচারও আলোচনা- 

ফেগ্য। সাহিত্য যাঁদ জীবনের দর্পণ হয়, যৌনানূভূঁতির প্রবলতাকে অগ্রাহ্য 

করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে কাব্য বা সাহত্য “সৎ' বা 'অসৎ' হইতে পারে না। 

ইহা নীতির নহে, র্যাচর বস্তু যাহা (একান্ত ভাষাগত ব্যাপার। জাবন সম্বন্ধে 
কোন আলোচনাই গাহি নহে যাঁদ-না উহা জঘন্য-উদ্দেশ্যে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় 

লিখিত হয়। যাহা “1100: /&৮5 ৪০৮৮ না হইয়া [01010 0708 

9৪10০" হয়, তাহাই যথার্থ অশ্লশল ও বজ্জনীয়। বদ্যাসুন্দরের বিরদ্ধে 

অশ্লীলতার অভিযোগ নশীতিবাগনশাঁদগের, র্াঁচসম্পন্নাদগের নহে । সাহিতোর 

উদ্দেশ যাঁদ বিমল-আনন্দ দান হয়, বিদ্যাসন্দরের তথা-কাঁথত অশ্লীলতার 

পঙ্কে ক আনন্দ-পঙ্কজ প্রস্ফাটত হয় নাই ? বিদ্যাসূন্দর যাঁদ শুধুই 'কামনার 

আগ্মবর্ণ রক্তাক্ত অশোক", তবে সচেতন-সমাজ আজও উহা মত্যুদণ্ডপন্রে 

স্বাক্ষর করে নাই কেন; ভারতচন্দ্র অশ্লীলতা সম্বন্ধে অবাহত ছিলেন বলিয়াই 

স্বীয় কাবো নানা বহিরঙ্গের ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিদ্যাসূন্দরের কলঙক 

অলঙকৃত-কলঙ্ক, যাহার একদিকে জীবনের পাঁরস্পন্দন, অপরাদকে যৌবনের 

জায়গান। কালের স্বাভাবিক পারবর্তভনের সহিত সাহিত্যের ষখন গতি-পথ পরি- 

বার্তত হইয়াছিল, তখনও ভারতচন্দ্রের কাব্য-প্রাতিভার অস্বীকীতি কোথাও হয় 

নাই, বাগদেবতার অঙচ্চনার আরান্রকের পগ্চপ্রদীপে নূতন তৈলাসণন মান 

হইয়াছিল। যে-কোন জাতির সাঁহত্যে গ যুগ ধারয়া সেই জাতির মানাঁসক 
ও চারন্রিক বিকাশ পারলক্ষিত হয়। অশ্নদামঙ্গলে যাঁদ ইহ্য ঘাঁটয়া থাকে, 

কাঁঠনতম বাহ-পরাঁক্ষাতেও ইহার অন্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা নাই [২০]। 

১ 9. 1. 009৮6101706 00016 ০৫ 035]2 02090150005 0 20050209851 
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৩৩৬ রলায়গ্াকর ভারভচন্দ 
শি 1৩8০8 8৪901 08220007979 249 ০4 57855 জে 
[জে 947, 72. 593৭1. 

৩-৪ 4.০. ৩০168 4, চ1156015 01. 15061550) 146250015, [(ন00400, 1946. 
78৮ 00105197792 & 292]. 

& কাব্যপ্রদর্শনী [71১০ 1)800190. 15595 021 1181, 15385 017 0110050] : 
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006 5010 006 1056, ৮1100 79850205011, 2700. 00001178 090 018696. 4৯৭ 01065 
5৮০] 19186 ৬1101) ৮০ 60100812 1001515 09501, 10841110695 15 8৮৪2 81 0 002,811, 
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৮ নালনীনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রকে অবশ্য 'বাঙ্গালীর ড্রাইডেন' বাঁলয়াছেন-_ 
“ভারতচন্দ্র অপ্রয়োজনে অশ্লীল, হীরামালিন সৃজনের উপয্যক্ত কাঁব। ইত্হার আগাগোড়াই 

বিপ্রশত। জবলাময়শী প্রতিভা সত্বেও হেনে (8০19) বালয়াছেন “বায়রণ অর্্' কাবতার 

রাজ্যে কবি আমরাও বাল ভারতচন্দ্রও সেইরূপ। ভারতের কাব্য বাঙ্গকাব্য। তু 

হোরেস, ড্রাইডেন প্রভৃতি ব্যঙ্গকাব্কারগণের মতে ব্যক্তিগত বাঙ্গ (7-5107700) সকল 

সময়ে অনুমোদনীয় নহে। ব্যক্ত-বিশেষ সমাজের পড়াদায়ক না হইলে "ব্যক্তিগত 
ব্যঙ্গ অভদ্ুতা। ভারতের 'বিদ্যাসূন্দর রচনা ভশরুর বৈরনির্ধযাতন। ভারতচন্দ্র বঙ্গ কাবোর 

নিয়ম ব্যতিরেকে বাঙ্গালীর ড্রাইডেন।'-[ সাহিত্য । ৩য় বর্ষ। ১২ সং চৈত্র, ১২৯৯ সাল। 
পুঃ ৭৫৯ ]। 

অনেকে | ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-_ভারতচন্দ্রু (বেতার জগং। ২৪ ভাগ। ১৩ সং। 

পৃঃ ৫৩৩ )] ভারতচন্দ্রের কাব্যের লঘু 'দিকাঁটর কথাই চিন্তা কারয়াছেন, কিস্তু ইহাই কাঁবর 
সম্পূর্ণ পারচয় নয়। কবির কাব্যে গতি ও স্ফর্তিও যেমন আছে, গান্তীর্যও তদ্রুপ 
বদ্যমান। 

৯ দুষ্টব্য£ঃ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতচন্দ্র [পৃঃ ৮১-৮৩]। 

১০ সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পু ৫৯]। 
১৯ দণ্টব্যঃ 'ভারতচন্দরর ভাষা'। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, ভারতচন্দ্ের অনাতিদরবনতাঁ 

কবি রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত বিদ্যাসূন্দর কাব্যেও বিদেশী শব্দ প্রচুর আছে "কন্তু উভয়ের 

তুলনা হয় না। একজন ছিলেন "সভাকবি", অন্যজন, সর্বসাধারণের সর্বপ্রথম চারণ কাঁব। 
১২-১৪ দ্রষ্টব্যঃ 'ষূগচিত্শজ্প ভারতচন্দ্' ; 'কাব-জীবনী' ; নভারতচল্দের কাব্যে 

এসলামিক রহস্বাদ'। 
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£%. 27৫ 756)-] ভারতচন্দ্ের পক্ষে এই ডীক্ত আংশিক সত্য। 'বদ্যাসূন্দর কৃষচল্দের 
অন্নদানের মূল্য কিন্তু ঈশ্বরী পানী মহাকালের খাতায় অক্ষয় সঞ্য়। 

১৫ সূকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৭২]। 

বঙ্গসাহত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সাঁহত এক পঙ্জীক্ততে বাঁসতে দেওয়া হইত না। 

সে নিম্নাসনে বাঁসয়া শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়াঁম করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন কাঁরত। 

আদি রসেরই সাঁহত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্ব-উপদ্ুব-সহ বিশেষ কুট্াম্বতার সম্পর্ক 

ছিল এবং এঁ রসটাকেই সব্ব্প্রকারে পণড়ন ও আন্দোলন কাঁরয়া তাহার অধিকাংশ পাঁর- 

হাস-বদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্ভ 'বিদূষকটি যতই 'প্রয়পান্ন থাক কখনো সম্মানের 

আধকারণ 'ছিল না। যেখানে গন্তর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্োর 
চপলতা সব্প্রযত্ণে পারহার করা হইত।+_[ রবীন্দ্রনাথ ]1 

১৬ তুলনীয় প্রচালত প্রবাদ--ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়। বেনা গাছে 

চুল জাঁড়য়ে কোঁদল ভেজায় ॥' 

১৭ তুলনীয় ঃ “বুড়ী' বলে আগো বশ কেন কান্দ আর। মারল জামাই তোর 

পাব আর বার॥ সবে তোর মাতা আম আর কেহ নাই। বিশ ফয়তা গেলে 'নিকা 'দব 

আর ঠাঁই॥ মার বাক্যে জোলা-ঝির জুড়াল হৃদয়। কান্দিয়া মায়ের স্থানে ধীরে ধরে কয় ॥ 

গনশ্চয় কাহল মাতা শান্ত কর মন। শুনি প্রাণ কাঁপে নিরামিষের কারণ ॥ খোদায় ব্চিল 

মোরে এই দিন হতে। এই কয়াদন মুই বাঁণ্চব কি মতে॥ সাত দিন নহে মাতা সাতটি 

বংসর। কেমনে বাঁণ্ব ঘরে আম একেশ্বর॥ নিরামিষ খাইলে নাহ বাঁচবার আশ॥ 

তাহাতে বাড়ীতে আছে কুকুড়ার বাস ॥[ ণবজয় গৃপ্ত মেনসামঙ্গল। পঙ ৬৬)]। 

১৮ জগন্নাথের প্রসাদ-মাহাত্ম্য স্টালিং-হান্টার প্রণীত ডউীঁড়ফ্যার বিবরণে পাওয়া 

যায়। 

১৯ তুলনীয় গৃহস্ছ-বধূর দুঃখের পাঁচালন শ্রদ্ধরা ছন্দে এবং 'মীশ্রত ভাষায়-_ 

'তৈলাং খুস্কোহাপি সম্যক ভালমতে ভিজেনা কিং পুনহস্তপাদো, শ্বশ্রর্যাতা গৃহে মে খাতে 

কিছু বলে না সব্ব্দা কয় রাঁদো গো। লজ্জাশশলাঃ পুমাংসো যাঁদ কিছু খাইতে দেয় 

তত্র বৈরী মার্গীরা, ইখং বাসো গুরো মে নুকিচুরি করিয়া প্রাণ বাঁচায় বৌ ছ:ড়ীরা॥, 

সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহতোর ইতিহাস (২য় সং। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৩৫৮) হইতে 

গৃহীত ]। 
২০ প্রমথ চৌধুরী- নানা কথা [প &০ (বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাঙ্গলা ), ১০২-০৩, 

১০৮, ১৯০ (সবুজ পন্রের মুখপন্ত্র ), ২১৪-৯৫ (বস্তুতন্দতা বস্তু কি?2), ২৫৯, ২৬৩-৬৪ 

(বর্তমান বঙ্গ সাহত্য ), ২৭৪, ২৮২-৮৩ €(অলগকারের সূত্রপাত ), ৩৪০, ৩৪২ (ফরাসী 

সাহিত্যের বর্ণপারচয় )]। বীরবলের হালখাতা [পৃঃ ১৫ (কথার কথা), ৩৭ (মলাট 

৭ 



১, রায়াটুপাকর ভরত 

মমাধোচলা), ৫৫ (সাহত্রে চাবুক), ৮১ (বঙ্গসাহিতোর ন্বযূগ), ১১১ (বাঁরবলের 
চিঠি), ১১৭ (যোঁবনে দাও'রাজটীকা), ১২৯ (ইতিমধ্যে)]। জনেট-পণ্ঠাশৎ [বস্মতাঁ 
প্রকাশিত গুন্থাবলী। গঃ ৯০৭ (চোর-কবি)1। প্রবনধসগ্রহ [১ম ভাগ। বিশ্বভারতী 
প্রকাশিত। ১১৫২ খুইঃ1 পু ২৪১-৫৭ (ভারতচন্দ্ু)) ২২৮ (চি্াঙ্গদা), ২৫৮-৬৭ 
(অগ্লালতা--আলঙ্কারিক মতৃ)]। দি স্টোরি অব বেঙ্গলী লিটারেচার [কাবগারর অনু 
রোধে দার্জীলঙে রচিত (১৪-৬-১৯১৭ 7) ও সাহত্য সভায় পাঠত। এই প্রবন্ধ 

চণ্ডাঁদাসের পদাবলী বলিতে কবির নামে প্রচলিত পদগুলিকেই ধরা হইয়াছিল, শ্রীকৃফ- 
কীর্তনের পদ 'কিংবা বড় চদ্ডাঁদাসকে নহে, ইহা পরবত্তাঁ প্রবন্ধ 'ভারজন্দ্র"এ উল্লিখিত 

হইয়াছিল (প্রবন্ধ সংগ্রহ। পঃ ২৫৪)।]। 
এই প্রসঙ্গে অনোদ্ধাতগ্লি প্রাণধানযোগ্য-_ 
"আমাদের ভাষার অন্তরে ফরাসাঁ ভাষার গাঁত ও ক্ফার্ত নাহিত আছে। বিদ্যাস:লারের 

ম্যায় কাবাগ্রল্থ জর্মানের ন্যায় চ্ছুলকায়, গুরুভার, শ্লীপদ ও গজেন্দ্ুগামী ভাষায় রচিত 

ইওয়া অসপ্তব। আমার বিশ্বাস ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর প্রতিভা 

অনুকূল অবস্থার ভিতর অরাও পাঁরস্ফুট হয়ে উঠত এবং তাঁর রচনা ফরাসী সাহত্যের একাঁট 
মাস্টারাঁপস্ বলে গণ্য হত।” -[ ফরাসী সাহতোর বর্ণপারিয় (নানাকথা। পডঃ ৩৪২)]। 
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৩৪৯ 

- 
॥১৯॥ যুগচিত্রশিপ্পী ভারতচক্র 

"রস কাব্যের আত্মা স্বরূপ হইলেও কবি সামাজিক মানুষ । সমাজ এবং 

পাঁরবেশকে বাদ দিয়া -কাব্যরচনা সম্ভব হইলেও তাহার মূল্য নিতান্তই সামান্য 

হইয়া পড়ে ১] কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হইবে যে, এই সামাঁজকতা বা পাঁর- 

পাঁশ্বকতা মূলক রসকে যেন ব্যাহত না করে। শেক্সপায়রের নাটকের রসাধিক্য 
সামাঁজকতাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে, তলস্তয়ের ধবগ্রহ ও শান্ত-তে রস ও 

সামাঁজিকতার সমতা রাক্ষত হইয়াছে বাঁলয়া সামাজিকতা রসাস্বাদীর পক্ষে 

'অতিরিক্ত' ফল-প্রাপ্ত কিন্তু রোমা রোলার জ্যাঁ ক্রিসতফ-এ সামাঁজকতা 

রসকে ক্ষুপন কাঁরয়াছে বাঁলয়া উহা রসোত্তীর্ণ হয় নাই। 'রায়গুণাকরের কাব্যে 

তৎকালীন রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা, বাঁণজ্য, রীতি, নীতি, কৃষ্টি প্রভীতর একটি নিখ'ত 

চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কিত্তু ইহা কাবর রসসৃন্টিকে লঘ্ কাঁরয়া দিয়া সমগ্র 

কাব্কে আনন্দবদ্ধনোক্ত "চন্রকাব্য' বা কাব্যের কণ্টকে অ-কাব্যে পাঁরণত করে 

নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাষ্ট্রক, সামাজক, পাঁরবাঁরক আঁদ 'বাবিধ উপাদানের 

সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্য খীষ্টীয় অম্টাদশ শতকের 

অনুপম আলেখ্য  ২]।' 

(অন্নদামঙ্গলের নাম নির্বাচনের মধ্যেও বাঙ্গালীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা 
'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু ; “রূপং দোহ, জয়ং দেহি, 

যশো দোহ, "দ্বিষো জাহা_-পন্রে পত্রে বিধবাীনত হইয়াছে ।" অন্নদামঙ্গল কাব্য 

কাব রায়গুণাকরের প্বর্গহতে-আনা' পরম পবশ্বাসের ছবি । 'খীল্টীয় অস্টাদশ 

শতকের বাঙ্গালা নিরমের বাঙ্গালা। সেইজন্য ভিখারী মহাদেব যেই স্থানেই যান, 

সেই স্থানেই 'হা অন্ন হা অন্ন বিনা শাঁনতে না পান'। ভর্তা পত্নীকে তাই 'পেটে 

অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে" হরি হোড়ের জননীরও একই দশা--অন্ন বিনা 

কলেবর আঁ্-চম্মসার'। কাঁবর ঈশ্বরী পানী তাই মহামায়ার নিকট আপন 

সম্তাতর জন্য 'দুধভাত, প্রার্থনা কাঁরয়াছে, কাব স্বয়ং অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ 

বাঁলয়া মহামাতৃকাকে অন্তরের আকুতি জানাইয়াছেন। বর্গীঁর হাঙ্গামার সময়ে 
যে-নরলতার হাহাকারের সত্রপাত হইয়াছল, তাহা বর্তমানে বিভীষণ-ার্ত 
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রানি রায়গুণাকর ভারতনন্দ্ 

ধারণ কাঁরয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতেও সেইজন্য অন্নদাদেবীর করুণাকটাক্ষের 

প্রয়োজন, তবেই ক্ষুধিত পাষাণ পাঁরতৃপ্ত হইবে । শুধু খুলম্টীয় অষ্টাদশ 

. শতাব্দীর নহে, বিংশ শতাব্দীরও জাতীয় মহাকাব্য অন্নদামঙ্গল ৩11৮ 

যেমন ইংরেজ আমলের প্রথম পর্বে কৃম্টির কেন্দ্রন্ছল ছিল কলিকাতা ; 

'কাঁলিকাতার কৃীম্ট' ৪] বাঁলতে যাহা বুঝায়, তাহার "ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন 

শোভাবাজার রাজবাড়ীর রাজা নবকৃষ্ণ [১৭৩২-৯৭ খুবঃ]। আন্দুলবাসাী 

দেওয়ান রামচাঁদ রায়, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুল ঘোষাল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ 

1সংহ [ লালাবাব:-( কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ)-র পিতামহ ] প্রভাতি ইহার সমসামায়ক 

হইলেও বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কাতিক্ষেত্রে নবকৃষ্ণের মত প্রভাব কেহই বিস্তার 

কাঁরতে পারেন নাই । তেমাঁন একদা কৃম্টির কেন্দ্রস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ 

ও কৃষ্ণনগর এবং মহারাজ কৃষণচন্দ্র ছিলেন এই কৃঁম্টচক্রের কেন্দ্রুবন্দ। কৃ্ণ- 
চন্দ্রীয় যুগের বাবিধ চিন্র সভাকাবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে সণ্চিত হইয়া আছে। 

গোঁড়বঙ্গের পারিচয় ঃ 

সুরুতেই রবান্দ্রনাথের কথা মনে পাঁড়তেছে-_ 

গুড়ের সাহত নাক গৌড়ের যোগ আছে। এই যোগ হল শব্দ- 

শাস্তের। কিন্ত মাধূষ্ের সঙ্গে এদেশের চিরযোগ। নীরস শুক পথ 

এ দেশের নয় ৫11” | 

শব্দ-শাস্ত অনুসারে বঙ্গ'+ আঁধবাসী অর্থে আল'!৬]-বঙ্গাল শব্দ মলে। 

পরে ভাষার নিয়ম অনুসারে বঙ্গাল' + বাঙ্গাল" বাঙ্গাল" ₹ পশ্চিম বঙ্গের 

উপভাষার 'বাঙাল' দাঁড়াইয়াছে। গৌড় [পশ্চিম বঙ্গ ] ও পূর্্ঘ বঙ্গ তৃকর্ণীদগ্গের 

দ্বারা বাজত হইলে, বিজেতাঁদগের নিকট সমগ্র দেশের নাম দাঁড়ায় 'বঙ্গালহ। 

তুকর্ণরা ফারসীভাষাকে রাজভাষা 'হসাবে ব্যবহার কারিত এবং ফারসীতে 

“বঙ্গাল' শব্দাট 'বঙ্গালহ বা বঙ্গালা' রূপ গ্রহণ করে এবং সব্বজন-স্বকৃত 

হয়। মধ্যযুগের বাঙ্গালাভাষার রূপ হিসাবে এই বাঙ্গালা শব্দ আধদনিক 

সাধুভাষা 'বাঙ্গলা, [আদ্যস্বরে ঝোঁকের প্রভাব বশতঃ] এবং 'বাঙুলা' 

[বাংলা] এই যূগলর্প ধারণ কাঁরয়াছে। হনভিয়াস্ [১৬১৩ খুন], 
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গেস্টালাড [১৬৫০ খুগঃ], আইজনক্ টাইরিয়ন্ [১৭৩০ খ:$ঃ] প্রভাতর 
নকশায় ও মধ্যযুগের যুুরোপাঁয় পর্যাট্কবর্গের বিবরণীতে এই দেশের নাম 

পাওয়া যাইতেছে--বেঙ্গালা"। প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ যে সকল জনপদে বিভক্ত 

হইয়াছিল বঙ্গ' ও বঙ্গাল' তাহার দুইটি 'বভাগ মান্র। এই বিভাগ্নদ্বয়ের নাম 

হইতেই বর্তমান ও মধ্যযুগীয় সমগ্র বাঙ্গালাদেশের নামটির উৎপান্ত। প্ন্ড্র 
ও রাটের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবাঁস্থিত গৌড় দেশ সমগ্র আর্য্যাবর্তের সভ্যতার 

বাঙ্গালাদেশের প্রবেশদ্বার স্বরূপ ছিল ৭1। ভারতন্দ্র এই গৌঁড় বঙ্গের গুণ- 

গাঁরমার কথা উল্লেখ কাঁরয়া বলিয়াছেন 

সপ্তদ্বীপ [৮] মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ। তাহাতে ভারতবর্ষ ধম্মের প্রদীপ 

: তাহে ধন্য গোড় যাহে ধম্মের বিধান। সাদ কার যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥ 

বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান্। তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান] 

_বসুঙ্ধরের মত্তযলোকে জল্ম 

দেখি পুরা বদ্ধমান, সুন্দর চোঁদকে চান, ধন্য গোড় যে দেশে এ দেশ। 

সুন্দরের বদ্ধমান প্রবেশ 

ব্যাপক অর্থে গোড় পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল ৯] এবং এক একটি 

বিভাগকে এক এক গৌড় বালত। অনুরূপ ভাবে পণ্ুদ্রাবিড়ের [ দ্রাবিড়, 

কর্ণাটক, অন্ধ:, কেরল ও গুজ্জর] নামও পাওয়া যায়। গোঁড় বা দ্রাবিড় শব্দের 
এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার কোন সময়ে সুর হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। 

রাঢ় প্রদেশ গোড়েরই অন্তর্গত ছিল! ৯০1। বঙ্গঈদেশকেও এইহেতু গৌড়বঙ্গ 
বালত ১১]। 

রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা £ 

মুসলমান রাজত্বে নবদ্বীপের রাজকুল 'নিজ নিজ রাজত্বে আপনারাই 

সব্বাঁবধ বিচারকার্য্য করিতেন। রাজা আবিচার কারলে নবাবের নিকট আবেদন 

করা যাইত। ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তে দেখি যে, বদ্ধমান রাজদরবারে [তথা 

প্রত্যেক সম্দ্রান্ত দরবারে] উকীল থাঁকত। রাজগণ স্বীয় রাজধানীগৃলি 

সূরাক্ষত করিয়া রাখিতেন। ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায় আপনার রাজধানী 

পরিখাবেন্টিত কয়া সুরক্ষিত কাঁরয়াছলেন, তাহার কিছ; কিছু চিহ্ন অদ্যাপ 
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বর্তমান ১২]। নবদ্ধীপ্পের সদর কাছারীতে ন্যনপক্ষে দুইশত কম্মচার 

ছিল। মহারাজ কৃচন্দ্ের পিতামহের বৈমান্রেয় ভ্রাতা রামকৃফের তিন সহস্র 
অশ্বারোহস এবং সাত সহম্্র পদাতিক সৈন্য ছিল। তখন 'ফাঁরঙ্গীরাও দেশশয় 

জঁমদারাদগের সৈন্দলে কাজ কাঁরত। পালপাব্্বণাঁদতে জাঁমদারাদগের 

আঁধপত্য 'ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং চারি সমাজের পাঁতি' ছিলেন। জামদারেরা 

সমাজপাঁত ছিলেন বিয়া জাতচ্যুত এবং পাঁততোদ্ধার কারবার ক্ষমতাও 

তাঁহাদিগের ছিল৷ জাঁমিদারেরা যে-অত্যাচারশ ছিলেন না এমন নহে; তবে তাঁহারা 

বহ7 প্রজাহিতকর কার্যযও করিতেন। ভূমিদানের ব্যবস্থা ছিল। শোনা যায়, 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আধুনিক র্ল্যাঙ্ক চেক'-এর অনুরূপ এক প্রকার দাঁলল স্বাক্ষর 

কাঁরয়া রাখতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন প্রাথ্দ আসিলে মহারাজের 

কম্মচারগণ 'নাদ্দস্ট পাঁরমাণ (পণ্ঠাশ 'বঘা) ভূঁম স্বাক্ষাীরত দাঁললে 'লাঁখয়া 

দিয়া উক্ত প্রাশকে দান কাঁরতেন [ কৃষ্ণনগর “সাহত্য-সঙ্গীতি'র উদ্যোগে রাজ- 

বাটীতে (পবঞ্ুমহল'-এ) অনুচ্ঠিত (৮-৪-১৯৫১) 'ভারতচন্দ্রের স্মরণোৎ- 

সব'-এ অধ্যাপক চিন্তাহরণ চন্রবত্ত্ন কর্তৃক প্রাচঈন পাঁথ-পত্র-দাললাদর প্রদর্শনী- 

পাঁরাচাত এবং পরে বিভিন্ন সামায়ক পত্র-পান্রকাঁদতে প্রকাশিত বিবরণী ]। 

'নজর' দানের প্রথা ছিল। সৈন্য পোষণের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইত বাঁলয়া 

অনেক সময় প্রজাদিগের দুঃখকম্টের একশেষ হইতণ্ ১৩]। পথ-ঘাট অনেক 

সময় ভাল থাকত না। দেশে দসন্[-তস্করের উপদ্রব ঘথেম্ট ছিল! ১৪] এবং 

কোট্রপালবর্গের শাসনও কম ছিল না। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় পাওয়া যায়-_ 
_.. চকের মাঝেতে কোতোয়ালশ চবৃতরা। ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥ 

ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার । বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার ॥ 

বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম। যমালয় সমান লেগেছে ধূমধাম ॥ 

ঠকঠাঁক হাড়ের কোড়ার পটপাঁটি। চর্ম উড়ে চম্্মপাদুকার চটচটি ॥ 

কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়। কেহ বলে বাপ বাপ মার প্রাণ যায় ॥ 

_-গড়বর্ণন 

ইত্যাদর স্নাবস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বে 'হন্দ্াদগের রাজ- 

দরবারে বিশেষ প্রাতিপাস্ত ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ প্রাদোশক শাসনকর্তা 

১০৮ খু । 
রা 

সি 
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দিগকে “ষথেম্ট স্বাধীনতা 'দিতেন ) জািদারগণেরও স্বায়ত্ত-শাসন নিরক্কুশ 

ছিল। সমগ্র ভূভাগ তখন চাকলা'য় বিভক্ত ছিল [১৫]। ১৫৮২ খ্াীচ্টাব্দে 

রাজা টোডরমল্ল সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৯ সংখ্যক সরকার এবং ৬৮২ সংখ্যক পরগণায় 

[বভক্ত করিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খ্ক্টাব্দে শাহ্ শূজা এই বিভাগের সংস্কার 

কাঁরয়া পরগণা সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ আয়ের অক্কও বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। 

মূর্শদকুলি খাঁর আমলে এই আয় অধিকতর বাদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 

ব্যবসা-বাণিজ্য £ 

মনসামঙ্গল, চণ্ডাীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। ভারত- 

চন্দুও তাঁহার কাব্যে একখানি ক্ষুদ্র বাণিজ্য-চিত্র আঁঙকত কাঁরয়াছেন- 

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস। ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ 'ফাঁরা্গ ফরাস। 

দনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী। সফরিয়া নানা দ্ুব্য আনয়ে জাহাজী ॥ 

সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন । লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন॥ 

_গড়বর্ণন 

যুরোপায় বাঁণককুল ব্যতীত বহার ও য্ুক্তপ্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়, 

ভোজপুরী প্রভাত জাতিরও উল্লেখ কাঁব করিয়াছেন। 'কৃষণচন্দ্রের সভাবর্ণন'-এ 

এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবৃতি পাওয়া যায়। 

মধ্যযুগের বাণিজ্য ব্যাপারে সুবর্ণমযদ্রা এবং কাঁড়র ব্যবহার বোধ কার 

একযোগেই চলিত। কাঁড়র-যে চল ছিল, এই বিষয় সন্দেহাতীত, টাকা-সিকার 

“তো ছিলই। 

ভাঙ্গাইয়া আড়কাট ১৬1, এমান লাগায় ঠাট, বলে শ্যালা আস্তা টাকা মোর। 

কান্দি কহে 'কোটালেরে, বাণিয়ারে ফেলে ফেরে, কড়ি লয় দৃহাতে গিয়া॥ 

পণে বুড়ি নিরূপণ, চাঁরপণ, টাকাটায় শিকার স্বাঁকার॥ 

সুন্দরের মালিনী বাটা প্রবেশ 
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আসরফাঁ ১৭] বস্ত্র অলঙ্কার আঁদ ঘত। 'দিলেন গোঁবন্দদেবে কব তাহা 
ৃ কতা, -_মানাসংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্ট 

বাঙ্গালা দেশে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইত। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় পাওয়া 

ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর। মসূরাঁদি বরবটা বাটুলা মটর ॥ 

দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভূরা ঘব। জনার প্রভাতি গম আদ আর সব॥ 

মংস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গড় দ্ুব্য। ঘাস পাত ফুল ফল যত মত গব্য॥ 

_-দিল্লীতে ভূতের উৎপাত 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার ধান নৌকাযোগে পাটনা, 

মছলীপট্রম, সংহল ও মালদ্বীপে যাইত। চাঁন কর্ণাটে, বসরার পথে আরবে, 

মেসোপটেমিয়ায় এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্যে যাইত। আম, আনারস, 

লেবু, হরীতিকী, গোধূম বাঙ্গালার চিরকালীন সম্পদ। এই গোধুম হইতে 

ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ জাহাজের নাবকগ্ণ আহার্য [শবসাকট] 

প্রস্তুত করিত। বিবিধ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, পশন্চম্্স, কার্পাস ও রেশম-বস্ত কাবুলে, 

জাপানে ও যুরোপে রপ্তানি হইত। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্য 

ভারতবর্ষে আসিত। যে-কাঁড়র উল্লেখ ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায়, তাহা আসত 

মালদ্বীপ হইতে । চীন হইতে চীনামাঁটর বাসন ও টিউাঁটকোঁরন হইতে 

মূক্তাও বঙ্গদেশে আমদানী হইত £১৮]। 

দেশ-বিদেশ £ 

(রায়গণণাকর ভারতচন্দ্র ভবানন্দের 'দল্লীযান্রা ও পুনরাগমন উপলক্ষ্যে 

একটি ভোগাঁলিক চিত্র আগঙ্কত করিয়াছেন।' ভবানন্দ প্রথমে উঁড়ষ্যাতে 

গিয়াছিলেন। গঙ্গা পার হইয়া তিনি সোজা দক্ষিণের পথে পাড় দয়াছলেন ) 

পথে সেকালে সরাইখানা (চি') ছিল। উজানীনগর ও মঙ্গলকোট | বদ্ধমান 

জেলার অন্তর্গত ] পার হইয়া ভবানন্দ বদ্ধমানে [১৯] পেশীছিলেন। দামোদর 

পার হইয়া ডানাঁদকে প্রখ্যাত চম্পানগরকে [ বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত] রাখিয়া 

আমিলা! ২০7, মোগলমারি [২১], উচালন [২২], পার হইয়া মালভূম [মন্ল- 

বিদ্যার কেন্দ্র], কর্ণগড়কে [ বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত ] দক্ষিণে রাখিয়া বাঙ্গালা- 
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দেশের সাঁমা 'নেড়া দেউল' [২৩], মেদিনপূর, নারায়ণগড়, দাঁতিন 

[ কলিকাতা হইতে ১০৪ মাইল ], জলেশ্বর ২৪], [এঁ, ১১৫ মাইল], রাজঘাট, 
আতিক্রম করিয়া বস্তায় ২৫] [এ, ১২৭ মাইল] গিয়া বিশ্রাম কারলেন। পরে 

মহানদী পার হইয়া কটক, দক্ষিণে ভুবনেশ্বর, বামে বালেশ্বর ৷ ২৬], বালিহস্তা, 

আঠারনালা ! ২৭] পার হইয়া নীলাচলে [পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে] গিয়া পেশছিলেন। 

াঁড়ষ্যা হইতে বাঁহর হইয়া চড়য়া পর্বত [ঈজ্টার্ণ ঘাট ], সুবর্ণরেখা পার 

হইয়া ভবানন্দ শ্ীকাকুলম-[-সীতাকোল]-এ গিয়াছলেন। অতঃপর 

সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কৃষ্ণা ইত্যাদি একাধক নদনদী, কর্ণাট-প্রদেশস্থ কঞ্জীভরম্ 

[_কাণ্চী] আঁদ দেশ, মহারাষ্ট্র ও বগর্ণর আঁধকৃত ভূখণ্ড এড়াইয়া গুজরাটে 

উপনীত হইয়াছিলেন। মথ.রা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ইত্যাদিতে দেবদেবীদর্শনে 

পুণ্যসণয়ও ভবানন্দ করিয়াছিলেন। তাহার পর বহ:চ্থান ঘযারয়া তান দিল্লীতে 

উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

প্রত্যাবর্তনের পথে বারাণসী হইয়া “পণ্কট'-[ +পাঁচেট ₹ মানভূম- 
পণ্ঠকোট 2 1-এর ভিতর দয়া ছোটনাগপুর এবং কর্ণগড় পশ্চাতে রাঁখয়া বিহারে 

বৈদ্যনাথ-ধামে উপাচ্ছিত হইয়াছিলেন। তাহার পর বক্রেশ্বর পার হইয়া রাটে 
উপনীত হইয়াছলেন। “ঘরমুখো বাঙাল?” ভবানন্দ অজয় পার হইয়া গঙ্গার 

পরপারস্থ অগ্রদ্ধীপে [২৮] উপস্থিত হইলেন। তাহার পরই স্বগৃহ__ 

ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম। গাঁঙ্গনীর পর্্বকুূলে আন্দুলিয়া গ্রাম | 

তাহার পশ্চিম পারে বড়গ্রাছ গ্রাম। যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম॥ 

-_-ভবানন্দের জন্মবৃত্তা্ত 

বাদ্যযন্ত্র, যৃদ্ধাচ্ত্র ও যানবাহন £ 

সূপ্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালাদেশে নৃত্যগ্ীতবাদ্যের প্রচুর প্রচলন ছিল। 

রামচারত, পবনদূত, সদুক্তির নানা শ্লোকে, পাহাড়পুর ও ময়নামতীর দগ্ধ- 

মৃত্তিকা-ফলকগুিতে কাঁসর, ঢাক, বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ প্রভাত বাদ্যযন্তের কথা 

পাওয়া যায়। চর্যাতেও বাঁণাজাতীয় যন্দের উল্লেখ আছে। নানাবিধ সামাজিক 

ও ধম্মমগত উৎসবে নৃত্যগীতাদি অনু্ঠিত হইত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মান্দরা, 
বীণা, বাঁশ, তম্বুরা, রবাব, কাঁপনাশ, মোচঙ্গ, নহবৎ, শঙখ, ঘণ্টা ইত্যাঁদ 
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উৎসবের বাদ্যযল্ত্ের ২৯ এবং নাগারা, মৃদগ, ভেরী, ভোরঙ্গ, ধামসা প্রড়ীত 
যুদ্ধের বাদ্যযন্মের উল্লেখ রাহয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ছন্দযাদুকর ভারতচন্দু 

ধাঁ ধাঁ গুড় গুউ বাজে নাগারা। বাজে রবাব মদঙ্গ দোতারা॥ 

_ মানাঁসংহের যশোহর যাত্রা 

ধ্ ধূ ধম ধম, ঝমক ঝমক ঝম, ঘন ঘন নৌবত বাজে। 

বাঁগড় ঝাঁগড়, গড়গড় গড়গড়, দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে॥ 
_অন্নপূর্ণা সৈন্য বর্ণন 

অন্নদামঙ্গলে নৃত্য ও হুলুধ্বানর উল্লেখও পাওয়া যায়। হুলুধবনি 

যাঁদচ বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব, তথাঁপ দক্ষিণে নায়ার প্রভাতি জাঁতর মধ্যে 

কুড়ুবা' নামক এ জাতীয় ধান শোনা যায় ['ক্ষাতমোহন সেন- বাংলার সাধনা । 

পৃঃ (১৪)]। 

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে 'বাঁবধ বাজন। হল হুল ধান করে যত 

রামাগণ॥ -_ভবানন্দের বাটী-উপ্রাস্থাতি 

বাজয়ে বাদ্য কত, নাচয়ে নট কত, গায়ক নটশ রামজনী ॥ 

| _অন্নদাপুজা 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে যুদ্ধের বিবরণ বিশেষ নাই। তথাপি তীর, ধনুক, 

কামান, 'খঞ্জর, লেজা, তরবাঁর, চম্্ম [ঢাল], লাঠি প্রভাত যৃদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ 

অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়। 

বর্তমান সময়ে শ্যামাপূজার রাত্রতে বহন্যুংসবের ন্যায় সেকালেও বিবিধ 

উৎসবাদিতে আতসবাঁজ ব্যবহার করা হইত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিবের 

বিবাহঘান্রাউপলক্ষ্যে ইহার উল্লেখ আছে-_বায়ু করি বল, আপনি অনল হইলা 

আতসবাজি'। : কেবল উৎসবের ব্যাপারেই নহে, হদ্ধের ব্যাপারেও  নানার্প 

আতসবাজ ব্যবহৃত হইত। প্রাতপক্ষের উপর সহসা ঝাঁক ঝাঁক 'হাউই' নিক্ষেপ 

করিয়া ব্যাতবাস্ত কারয়া তোলা হইত। অনেকক্ষেত্রে গোলাগ্যীল-বারুদের উপর 

আতসবাজি পাড়িয়া ভয়াবহ আগ্িকান্ড উপস্থিত কারত। মানাঁসংহের যদ্ধ- 
বর্ণনায় আছে-_ 
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চলে রাজা মানাসিংহ যশোর নগরে। সাজ সাজ বাল ডষ্কা হইল লক্করে ! 
ঘোড়া উট হাতা পিঠে নাগারা নিশান। গাড়ীতে কামান চলে বাণ, চন্দুবাণ!। 

ৃ _মানসিংহের যশোহর যারা 

গাড়ীতে কামানের সাঁহত চন্দ্রবাণ'ও চাঁলয়াছে। চন্দ্রবাণ অর্থে 'হাউই, 
[- 'রকেট']। 

যানবাহনের মধ্যে নৌকার ব্যবহার বহু পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশে 

ছিল। কাছি, সেউতি, পাল প্রভাতি শব্দের এমন সহজ ও সাবলীল ব্যবহার 

আমরা সাঁহত্যে পাইতেছি যে, সহজেই বুঝা যায়, এগীলর সাঁহত বাঙ্গালীর . 

সম্পর্ক হৃদয়ের। বিচিত্র নহে, নদীবহূল বাঙ্গালাদেশে নৌকা রূপক হইয়া 

উঠিয়াছে। এতত্বাতত ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায় অশ্ব, হস্তী, উন্ট্র প্রভৃতি পশুর 

বাবহার। প্রথম দুইটি যুদ্ধে ও রাজগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইত। বহ:প্রাচীন 
[লাপতে হস্তসৈনিকের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণচন্দ্রেরও হস্তী এবং অশ্ব ছিল-_ 

রগজ আদি গজ দিগৃগজ সংখ্যায়। উচচৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায় ॥ 

_কৃষণচন্দ্রের সভাবর্ণন 

এই বাহনগদালই ছল আভিজাত্যের প্রতীক। বর্তমান শতাব্দীতেও ক 
বাহন আভজাত্যের প্রতীক নয় 2 

স্রৃপসজ্জা ও স্থাপত্যশিল্প ঃ 

(আর্যসভ্যতার অন্যতম লক্ষণ অপূর্ব সৌন্দর্যবোধ। পাল এবং সেন 
রাজগণের আমলে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, বিবিধ গ্হালেখ, শিলালাপ ও দেব- 

দেউলের অনুপম বিচিত্র কারুকার্য ইহার প্রমাণ দেয় ।)পাহাড়প:রের মুর্তগুলি 
লক্ষ্য করিলে অনুমান করা অসঙ্গত নহে ষে, প্রাচীনকালে বাঙ্গালীরা ধুতি ও 

শাড়ী ব্যবহার কারতেন। কাঁচুলি, চম্্ম ও কান্ঠ-পাদুকা, আতপন্ন প্রভীতির 

ব্যবহার সেকালে ছিল। পুরুষগণ বাবার চুল রাখিত, নারীগণ কবরন বাঁধিত, 

ওত্ঠাধর রাঞ্জত করিত, অগ্ুর্-চন্দন-চুয়া-অলক্তক প্রভৃতি প্রসাধনী ব্যবহার 

কাঁরত। ধোয়শ কাবকৃত সেন-রাজধানন বিজয়পুরের বিবরণে বাঙ্গালীর বেশভূষা . 

ও আভরণের উল্লেখ আছে। সোনা, রূপা, বিবিধ পুজ্পবীঁজের মালা, গন্ধদ্ুব্য, 

সুক্ষ কার্পাসবস্ত, ধাতুনা্মত তৈজসপত্রের ব্যবহার সে-যৃঙ্গে ছিল। 

সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রমাবতী'-র বর্ণনায় এই সকল সজ্জা ও আভরণের 



৩৪৮ রায়গণাকর ভারতচন্দ্ 

উল্লেখে নাগাঁরক রুচির পাঁরচয় পাওয়া যায়। সদ;ক্তিকর্ণামৃতে নানাবধ 

ৃন্ধদ্রব্য, পুষ্পমাল্য প্রভাতি বিবিধ প্রসাধনের উল্লেখ পাই। সে-যুগে পল্লীবধ্- 

[দিগের সজ্জা ছিল ললাটে কঙ্জবল-ীবন্দ:, হস্তে মৃণালের বলয়, কর্ণে সকোমল 

আরম্টপুষ্প ও কবরীতে তিলপল্লব। সোনা, রূপা, শাঁখের অলঙকার প্রভূত 

পাঁরমাণে ব্যবহৃত হইত। (ভারতচন্দেও রহিয়াছে 
গোলাব আতর চুয়া কেশর কন্তূরী। চন্দনাঁদ গন্ধ সখী রাখে বাঁট পরি 

মল্লিকা মালতা চাঁপা আদ পৃজ্পমালা। রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা |) 

_বিদ্যাসুন্দরের কোতুকারস্ত 

টেনেটুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি ৩০] গো । শাড়ী পর িকণ শ্্রীরামখানি গো! 

বড় রাণনর নিকটে সাধার বাক্য 

কাঁট দোঁখ ক্ষীণ, খস্যা পড়ে চীন, বাড়ে ঘাগরার ডোর ॥ 

_রসমঞ্জরী (অথ অজ্ঞাতযৌবনা) 

'্রীরাম' শাড়ীর নামবিশেষ। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশাস্ততে ক্ষৌম- 

বস্দের, তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লাঁপতে রত্রখাঁচত বস্ত্রের উল্লেখ আছে। 

কার্পাস ও রেশম বস্ব্বের কথা প্রচুর পাওয়া যায়। কঙ্কণ, বেশর | ৩১, নূপুর 

ইত্যাদি সংপ্রাসদ্ধ অলঙ্কার ত ছিলই। 

খটীল্টীয় চতুদ্দশ শতকের কবি ন্রিহৃতবাসপী কবিশেখরাচার্য 

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের বর্ণরত্রাকর' গ্রন্থে 'মেঘ-উদম্বর' [€ মেঘডদ্বর € 

বঙ্গদেশজ বস্তের উল্লেখ আছে। খহীম্টীয় অজ্টাদশ শতকে য়ুরোপনয় 

পরিব্রাজকগণ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের শিল্প-সোন্দর্যের প্রশংসা করিয়াছেন। 

বর্তমান শতাব্দীতেও শান্তিপুরের ধুতি ও শাড়ীর খ্যাঁত সর্বজন বাদত। 

নামগুলি [ 'ময়নামতা, (কুমিল্লা), মেঘদূত" ইত্যাদ]। 'বাবিধ ছাদে কবরী- 

রচনার কুন্তল-কাব্য তো ছিলই। র 
নানারুপ ছদ্মবেশ ধারণের উল্লেখও ভারতচন্দ্রে বর্তমান। এইগ্ুলি 

কিছুটা কূটনৈতিক ভাবাপন্নও বটে। “দান্দরের সন্ন্যাসবেশ"ধারণে, কোটাল- 

গণের 'চোরধরা' ব্যাপারে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়-_ 



যুগচিন্নীশজ্পণ ভারতচন্দ ৩৪৯ 

সন্্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব। বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক কারব॥ 

২ _সান্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন 

পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য। নারীবেশে থাক সবে কাঁরয়া রহস্য॥ 

-কোটালের চোর অনুসন্ধান 

সন্গ্যাসীর শোভা দৌখ মোঁহলা কুমারী । সন্্যাঁসন হইতে বাসনা হইল 

তারি॥ --বিদ্যাসুন্দরের সন্যাঁসবেশ 

উৎকলিত অংশগ্াল বর্তমান যুগে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত ছদ্মবেশের কথা স্মরণ 

করাইয়া দেয়। মোগল রাজত্বে হন্দুদগের আচারে-ব্যবহারে, শিল্পে-সাহতো, 

সমাজে-সংস্কারে, রূপসজ্জায়-বেশভূষায় যে-মূসলমানী ছাপ পাঁড়য়াছিল, তাহা 

কালক্রমে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ঢাকাই মসলীন ও মালদহের পষ্রবস্ত্ 

দল্লীর প্রাসাদে ষুগপৎ সাদরে ব্যবহৃত হইত। জয়নারায়ণের কাশনীখন্ডের 

পারাঁশজ্টে পাওয়া যায় যে, নবদ্বীপের পাথরের মুীর্ত কাশীতেও আদৃত হইত। 

স্থাপত্য শিল্পে কৃষনগরের খ্যাতি ছিল। বহু শিল্পের নিদর্শন আজও উলা, 

শাস্তিপুর প্রভাতি স্থানে বর্তমান। 
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৩৪) "8 রাম্নগ্ণাকর 'ভারতচল্দ্র | 

, বিবিধ শিল্পে ওভাস্করোঁ, চিত্রে ও মৃতশিরেপ, নানা দেবদেবার মর্ত 
গঠনেও নানাবিধ 'ডাকের সাজের, অলঙ্করণে, মান্দর নিম্াণে ও গৃহ রচনায় 
বাঙ্গালা দেশের বৈশিষ্ট্য সব্বজন-স্বীকৃত। পাহাড়পুর ও ময়নামতঁর 

ধ্বংসাবশেষ হইতে মৃৎশিল্প এবং তক্ষণাশল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 

বহুকাল হইতে বাবধ রীতির [িখরযুক্ত পড়, স্তুপযূক্ত পড় ইত্যাদ ] 

মান্দর নিম্মণণ বাঙ্গালাদেশে হইত। শিখরযুক্ত মান্দর 'িম্মাণ আজিও হইয়া 

থাকে। স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন ভারতচন্দ্রেও আছে-_ 

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল। চৌঁদকে প্রাচীর দয়া পুরা নির্মাইল॥ 

সমূখে কারলা সরোবর মনোহর । মাঁণকে বান্ধলা ঘাট দৌখতে সূন্দর॥ 

স্যাকান্ত চন্দ্কান্ত আদ মাঁণগণ। দিয়া কৈল চাঁরপাড় আত সৃশোভন॥ 

গাঁড়লা স্ফাটক দিয়া রাজহংসগণ। প্রবালে গাঁড়লা ঠোঁট সূরঙ্গ চরণ॥ 

সূষ্যকান্ত মাণ 'দিয়া গাঁড়ল কমল। চন্দ্রকান্ত মাঁণ 'দয়া গাঁড়ল উৎপল ॥ 

মীলমাঁণ দিয়া গড়ে মধূকর পাঁতি। নানা পক্ষ জলচর গড়ে নানা ভাঁতি॥ 

_অন্নপূর্ণার পূরীনির্মাণ 

শিল্পের সহিত-যে মাঁণমাণিক্যের যোগ ছিল তাহা বেশ ব্দঝা যায়। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাপতামহ রাজা রুদ্র রায় ঢাকা হইতে আলাল দস্ত নামক 

জনৈক প্রাসদ্ধ স্থপাতিকে আনাইয়া কুষ্ণনগর রাজবাটর চক ও নহবৎখানা নির্মাণ 

করাইয়াছিলেন। তান দেশের আঁধবাসীদগকেও স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষা 

দেওয়াইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজবাটর পূজার দালান এবং শিবনিবাসের 

দেবমন্দিরগুি স্থাপত্যাশল্পের গৌরব ৩৩ ]। পাঁশ্চম বঙ্গের সীমান্ত মাজদিয়া 

স্টেশনের কিছদ্দুরে অবাস্থিত শিব-নিবাস-[ জেলা নদীয়া ]-এর আটাট মান্দর 
মহারাজ কৃষচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মান্দিরগান্রের প্রস্তরফলক হইতে 
জানা যায় যে, এইগুলি ১৬৭৬ শক-১৭৫৪ খনষ্টাব্দে নীর্্মত হইয়াছিল । 

ঠা 

ফিস 

্গালাদেশে বারমাসে তের পার্বণ। দুর্গা, জগদ্ধা্ী, কাল”, অন্নপূর্ণা 
প্রভৃতি পূজা বাঙ্গালার অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির মধ্যে পরিগণিত। ভারতের 



বিশেষ ধম্মই হইতেছে বৈচিত্রের মধ্যে একের যোগদূখ্টি.ও একের যোগ্- 
সাধনা । নানা সম্প্রদায়ের পূজাপাব্্বণ, সেইহেতু ভারতে তথা বাঙ্গালাদেশে 
পাশাপাশি চাঁলয়াছে_কেহ কাহাকেও ক্ষুম করে নাই।)ম্যার্তর মাধ্যমে পূজা 
করার বাঁধ বাঙ্গালাদেশেই প্রথম। বাভন্ন দেশে 'বাবধ পূজাতে ভিন্নতা 

থাকিলেও সমগ্র হিন্দ-সংস্কীতির একটি অখণ্ডতা আছে [৩৪]। আজও 

বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বহ্ উৎসব অন্ষ্ঠিত হইয়া থাকে। নবদ্বপের শাক্ত- 

চতুদ্দশনর মেলা, ফাঁরদপুরের কোটালিপাড়ার চড়ক, পানহাঁটির মহোৎসব, 

বাঁকুড়া ও বীরভূমে ধম্মঠাকুরের পূজা প্রীত ইহার উদাহরণ । 
খুশন্টীয় অস্টম-নবম শতাব্দীর বৌদ্ধপ্রাতমা ও অনার্যা-সংস্কাতিসম্তুতা 

ভৈরবী কালন্রমে বাঙ্গালীর তল্রসাধনায় মাতৃরূপ পাঁরগ্রহ কাঁরয়া জগদ্ধান্রী, 

অন্নপূর্ণা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রপৌন মহারাজ 

িরীশচন্দ্রের সময় [১৭৭০--৮০ খটীঃ] নদীয়াতে চন্দ্রচড় তকচূড়ামণি 

নামক প্রাসদ্ধ তান্তক সাধক নাগোপবীতধারিণী 'সংহারূঢ়া জগদ্ধান্রী দেবীর 

মূর্তপাঁরকল্পনা ও পূজাপদ্ধাত নিদ্ধারণ করেন। সমগ্র বাঙ্গালাদেশ যখন 

বৈষ্বধম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তখন শাক্তধর্মের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণ- 

চন্দ্রই 'তন্ত্রসার' সঙ্কলাঁয়তা তল্নসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ৩৫] সাহায্যে 

বাঙ্গালাদেশে আবার শাক্তপূজার প্রবর্তন করেন, এইরূপ জনশ্রাত আছে। 

সৈইহেতুই বোধ হয়, নবদ্ধীপে রাসপার্ণমাতে আজও সাড়ম্বরে শীক্তপ্জা 
হইয়া থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নদীয়া ছল বাঙ্গালা 'সাহত্য, সংস্কাতি, 
সঙ্গীত ও ধম্মসাধনার কেন্দ্র। খীষম্টীয় অম্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে, 

বৈষবধর্মের প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, শাক্ত-সাধনা ধীরে ধারে 

মস্তকোত্তলন করিতেছে । অদ্বৈতবাদ ও যোগদর্শনের বহ তথ্য ও তত্ব পাওয়া 

যায় এই তল্লবাদে। সর্পাকারা কুলকুণ্ডালনী হইয়াছেন জগদ্ধান্রী, অন্নপূর্ণা। 
নদীয়ার দম্টান্তে অন্য্ও শক্তিপ্জা সুরু হয়? ৩৬]। কিম্বদস্তী আছে, 

. মীরকাশেমের দ্বারা বন্দীকৃত সপুত্রক কৃষচন্দ্র স্বপ্নে দেবীর কৃপা লাভ করিয়া 

কারামুক্ত হন এবং পরে জগগ্ধান্রীপূজার প্রথম প্রচলন করেন। ভারতচন্দ্রের 



৩৫২ ;. রায়গুণাকর ভারতনন্দ্ 

আঙ্গক গণেশাদি পণ্সদেবতা, নবগ্রহ, দশাঁদকপালাদর পূজা ও পরে পশুবলি 

চলিত। পূজার পর 'অষ্টাহ গীতি" হইত। 

দেউল বেদীপর, প্রাতমা মনোহর, তাহাতে আধাঁন্ঠত মাতা। 

সর্্বতোভদ্র নাম, মণ্ডল চিন্রধাম, 'লাখলা আপাঁন বিধাতা ॥ 

চরণ সরাঁসজ, পূজিয়া জাঁপ বীঁজ, নৈবেদ্য দিয়া নানামত। 

মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলিভাগ, বিবিধ উপচার যত॥ 

_শিবের অল্লদাপূজা 

শাক্তপুজার ৩৭] সাঁহত অন্যান্য লৌকিক পৃজাও চাঁলত। পশ্ড়াশ্র, 

ঘাঁটু প্রভীতি গ্রাম্যদেবতার পূজার উল্লেখ ভারতচন্দ্রে আছে। পূব্বেই বলা 

হইয়াছে যে, তুকা বিজয়ের পর হইতে মুসলমান ফকীরগণ ধর্মপ্রচার এবং 

কখনও কখনও শাসনকারেও অংশগ্রহণ করিতেন। প্রয়োজনের তাঁগদে একদা 

পীরমাহাত্ময-কাহনীর উদ্ভব হইয়াছিল পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে। পশ্চিম বঙ্গের 

ধম্মঠাকুরই মনে হয়, খীষ্টীয় ১৭ শতকের শেষের দিকে সত্যপীরে রূপান্তরিত 

হইয়াছলেন। ধম্মঠাকুরের পূজাতেও মুসলমানী প্রভাব বিদ্যমান। সত্যপাীর- 
পাঁচালণ রচয়িতাগণের মধ্যে হিন্দু ও মূসলমান উভয় সম্প্রদায়ই আছে। পীরের 

পাঁচালীর জল্ম সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধম্মগত অনৈক্য 

দূরীকরণের জন্য হইয়া থাঁকবে। কেহ কেহ বলেন, ফকীরের ব্রাহ্মণ সংস্করণও 

ঢুকিয়াছে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে | দ্ুষ্টব্যঃ পারমাহাত্ম্য কাব্য ও ভারতনন্দ্র। 

পৃঃ ১৬৪-৭২]! লৌকিক গল্প ও রূপকথাকে আশ্রয় কাঁরয়া এবং ক্বাঁচং 

এঁতিহাসকতার কণ্ুকে আবৃত হইয়া এই সত্যপীরের কাঁহনী হিন্দুর 

অনুষ্ঠানে এবং মুসলমান ভাবরসে সিক্ত হইয়া বহ্ কবির কাব্যে আত্মপ্রকাশ 

কাঁরয়াছে। (ভারতচন্দ্ের কাব্যজীবনও সুর হয় দুইখানি সত্যপারের কথা 

[। 3. 

সামাজিক বাঁধ, প্রথা ও সংস্কার £ 

হন্দুদিগের বিবাহ আট রকমের-ব্রহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, আসুর, 

গান্ধ্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এইগুির মধ্যে গান্ধব্্ব বিবাহই বোধ হয় প্রাচীনতম 



কারণ, বরকমরর মনে "আকর্ষণে এট বিষাহ, জাই.গায়কে বা হয় “হর ফানিং 
যাহাকে বয়গ করা হয় ৩৮]। বিদ্যাস-নিের গানধর্থ-িবাহে ভই--কর্যাকর্ধা 

হৈল কন্যা বরকর্তা বর। পুরোহত ভট্টাচার্য হোল পঞ্চশর ॥,। বিষাহয়্যাপারর 
বিশেষতঃ প্রেমঘাঁটিত বিবাহব্যাপারে দৌতোয় বিশেষ প্রায়োজন। ভারতচন্দু 

দয়া। হীরা মালাকারানতাম্বনী এবং রাঁতশাঙ্বকারগণ মদনলীলাব্যাপায়- 

বিধিতে এই জাতীয় নারীগণকে দৌতাকার্ষেের উপযুক্ত বল্গিয়াছেন ৩৯ ]। 
হীরা পর্হারিকা দূতী। বিদ্যার সহচরীগণও পপ্রয়সঙ্খী', 'আতীপ্রয়সখণ' 

প্রেমলীলাবিহারের সম্যগ্বিস্তাঁরকা। বিদ্যাসূন্দরের নায়কা কখনও 'মানিনশ” 

কখনও-বা পবপ্রলন্ধা', কখনও 'উৎকশ্ঠিতা', কখনও-বা 'মদিতা' কখনও 

'খণ্ডিতা' কখনও-বা 'কলহাস্তারতা'। নানারূপ 'আশ্রয়ীভাব' অবলম্বন কাঁরয়া 

কাব নায়কনায়কার রস-লীলা বর্ণনা কাঁরয়াছেন। নায়ক সামদানভেদাঁদর দ্বারা 

মানিনশ নাঁয়কার মান ভাঙ্গাইয়াছে। পূর্বরাগের দশাবধ দশা ও 'বাবধ সম্ভোগ 

বর্ণনা ভারতচন্দ্র চূড়ান্তভাবে কারিযাছেন। বিদ্যাবিনোদয়া সুন্দর 'অনুকূল' 

নায়ক, বিদ্যা উত্তমা" নায়কা--উজ্জবল রস' বিস্তারে উভয়েই পারঙ্গম। 
একাঁধক বিবাহও তৎকালে প্রচালত শছল। বর্তমান শতাব্দীতেও-যে 

ইহা একেবারে নাই, তাহা 'নঃসংশয়ে বলা যায় না। একস্বীগ্রহণই অবশ্য 

প্রাচীন কালে সমাজের সাধারণ নিয়ম ছিল। তবে অভিজাত সমাজে বহযীববাহ 

এবং সপত্রীদ্ধেষের কথাও একেবারে অজ্ঞাত নহে। দেবপালের মুঙ্গের-লাপি ও 

মহপালের বাণগড়-ীলাপতে সপত্বীবিদ্বেষ ও ঘোষরাবা 'লাঁপতে স্বামীসম্প্রীতির 

হীঙ্গত আছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লাপতে একপত্বীত্বের আদর্শ 

স্পম্টীকৃত হইয়াছে । ভারতচন্দের কান্কব্য হার হোড়ের চারটি কান্তা, ভবানন্দেরও 

ঘুগল স্বী- চন্দ্রমুখী ও পদ্মমূখী। তন্মধ্যে সুয়ো-দুয়ো ভাবও [৪০] 

আনবা্ধারূপে আঁসয়া পড়ে। (ভারতচন্দ্র একপত্, তাই রাঁসকতা করিয়া 

বালয়াছেন_-“দুই নারী বিনা নাহ পাঁতর আদর, ।) মোগল রাজত্বের আ্তম 

দশায় দেশের সব্ব্র যে-বিলাস ও হীন্দ্িয়চঞ্চল্য-ব্যাপ্ত হইয়া পাঁড়িয়াছিল, বাঙ্গালা- 
দেশে তাহার চিহ্ন বর্তমান। স্বভাবতঃ একপত্নীক হিন্দগণের মধ্যে বহরক্ষেত্রে 
বাহ মদ্রা্ধোষে তথা ব্যবসায়ে পাঁরণত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের হরগৌরার 

২৩ 
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কঘোপকথনা-এ ইনি চাঁঠল্যের ইত সৃষ্পষ্ট। চি কি 
?বরোধদ ছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মনে সদসাএন- তানি স্বর 

আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কনা বাঁলতে পাঁর না, নিজের অভ্যান্ত 
ধ্ঙ্গ সহকারে একস্থলে লাঁখয়াছেন-_ এ সুখে বত কাব রায়গ্দণাকর। দুই 
মারী বিনা নাহ পঁতির আদর ৪১]॥' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'লেখক 

[ন্দীনেশচন্দ্র সেন] ভারতচন্দ্রের শাণিত বিদ্রুপকে গম্ভীর মতাভব্যক্তি বলিয়া 

ভুল করিয়াছেন?! ৪২]। কৌলীন্যরশীত ও বহাববাহের বিরুদ্ধে বহু পুস্তক পরে 

রচিত হইয়াছিল [দ্রষ্টব্যঃ সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং। 

'্য় খণ্ড)]। 

কৌলাীন্য বঙ্গসমাজের দূব্বহ আভশাপ। কোলনন্য প্রথার চক্র-চাপে 

নাঞ্পন্ট বঙ্গললনার দুঃখের কথা ভারতমন্দ্র লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন__ 

আর রামা বলে আম কুলীনের মেয়ে। যৌবন বাঁহয়া গেল ধর চেয়ে চেয়ে ॥ 

যাঁদ বা হইল বিয়া কত দিন বই। বয়স বুঝলে তার বড় দিদি হই॥ 

বয়া-কালে পাণ্ডিতে পাঁণ্ডিতে বাদ লাগে। পৃনীর্্ধয়া হবে কিবা বিয়া 

হবে আগে॥ 

বববাহ করেছে সেটা ?িকছ_ ঘাটি যাটি। জাতিতে যেমন হোক কুলে বড় 

আঁটি॥ 

দু চারি বসরে যাঁদ আসে একবার। শয়ন করিয়া বলে ' 'দাব ব্যাভার॥ 

সৃতা-বেচা কাঁড় যাঁদ দিতে পারি তায়। তবে মিষ্ট-মুখ নহে রুষ্ট হয়ে 

যায় ৪৩] ॥ 

- নারীগণের পাতিনিন্দা 

শু1র৩৮4. কটাক্ষপাত সম্ভবতঃ কাণ্টন-ফোলীন্যের প্রাত ছিল। 

“কাণ্চন-কোলান্য আমাদের সমাজে কত 'দিনের তাহা গবেষণার 

' 'বিষয়। সেকালে কোলান্য ছিল, কাণ্চন-কৌলপন্য ছিল না। কৌলা'ন্য 

ছিল গুণজ ও বর্ণজ--'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রাতচ্ঘা তীর্থদর্শনম্। 

নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম-॥১। যে এই নবগুপণাবশিষ্ট, তাহার 

সম্ভানে পিতৃগৃণ থাকিতে পারে মনে কারিয়াই বার্ণ শ' ভারতে কুলণীনের 

বহুবিবাহও সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাণ্চন কৌল'ন্য আনিষ্টকর এবং 



2 . হগটরিশিল ভারত রি, 

সনদ রায় রা দার 
বিদ্রোহ ঘোষণা হইতেছে তাহাও অনিবার্ধয। দরের মত মোক 
কাণ্চন-কোলান্য স্বীকার কারতেন না ৪৪11” 

বৈধব্য হিন্দু নারীজীবনের চরম আঁভসম্পাত। নানার্প দর 

গাঁণ্ডতে বৈধব্যটজীবন আবদ্ধ। সহমরণ বৈদিকযুগে ছিল না। রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভান্ডারকর বলেন, এই প্রথা প্রাচীনকালে যুরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার আযেতির 

জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। িন-চাঁরশত বৎসর পূর্বে তক্ষাশ্লা "বভাগে 

সতীদাহ প্রথা বিশেষ চালত 'ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, বেদের যে-সমস্ত 

মন্ত্র [৪৫] এই প্রথার প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হক্প, তাহা কিন্তু এই প্রথাকে 

সমর্থন করে না; পক্ষ সমর্থনের জন্য মন্দের শব্দ পর্যম্তি পারবার্তত করা 

হইয়াছে। সায়নাচার্যা ইহার সমর্থন করেন। প্রাচীন 'বাঁধ অনুসারে দেবর বা 

তংস্ছানণয় ব্যক্তি বিধবাকে উঠাইয়া লইয়া আসিত। মহাভারতে কুন্তী সহমৃতা 

হন নাই। যঁদিচ মন: প্রভীতিতে চিতারোহণের প্রশংস্য আছে, তথাপি এই প্রথা 

কোনকালে সব্বজনস্বীকৃত হয় নাই। মহানব্বাণ তল্লে ত স্পম্টই বলা 

হইয়াছে যে, কুলকামিনীকে পাঁতর সাঁহত কদাচ দগ্ধ কাঁরবে না[৪৬]। 

আকবরের সময় সতীদাহের ভীঁতিতে বহন বিধবা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ, 

কারয়াছিল। পরে ইংরেজ আমলে এই নিষ্ঠুর প্রথা লর্ড উইিয়ম্ বোণ্টিঙ্ক 

আইন কাঁরয়া [রেগুলেশন নং ১৮, ১৮২৯ খুঃ] বন্ধ কাঁরয়া দেন ৪৭]। 

সহমরণ প্রথার প্রচালত শব্দাট হইল 'আগ্দন খাওয়া”। বহ? প্রবাদ ইহাকে 

সহমরণেচ্ছ, নারীর দক়প্রীতজ্ঞাব্যঞ্জক আচরণ। আবার 'উদোর পণ্ড বুধোর 

ঘাড়ে-ও যে কচিৎ আর্পত হয় নাই, এমন নহে, যেমন প্রবাদান্তরে--কার আগ্দনে 

কেবা মরে আমি জাতে কল্। মা আমার কি ভাগ্যবতী বলছে দে উল ॥/। 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এই প্রথা কিছুীকছু চাঁলত ছিল। আচার্য 

সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহণী জনৈকা প্রত্যক্ষদার্শনী সুব্দ্ধা 

আত্মীয়ার নিকট একটি সতাদাহের ঘটনা শুনিয়াছিলেন। কিছ্যাদন পূর্বে 
গোয়ালিয়রে এক তরুণণ স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইয়াছে বাঁলয়া শোনা গিয়াছে [৪%]। 
ভারতচন্দ্রের গ্রল্ধে এই প্রথার উল্লেখ আছে কামদেবের মৃত্যুতে রাঁতর 
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জিলিনিনারি ৪58৭ নীনিরিলীত 
সোহাগণীর সহমরণে [ 'সোহাগণ মরিল পাড় হার হোড় লয়ে'] এবং ভবানদ্দের 
দেহত্যা্গে চন্মন্খী ও পল্মমুখীর অনুগগমনে [ক্দ্রমখেশি পদমমূখী, ক্রর্গে 

যাইধারে সূর্খী, সহমূতা হইলা হাসিয়া, ]। 
ভারতীয় সমাজে বিবিধ বাঁধ প্রচলিত। অষ্টমব্ণা বাঁলকাকে 

'গোৌরীদান' করা কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বিশেষ চাঁলত িল। 

সারদা-আইন প্রণীত হইবার পর ইহার প্রচলন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। 

বর্তমানে গ্রামার্চল ব্যতীত এই গোৌরাঁদান একেবারে নাই' বললেই চলে। 

ভারতচন্দ্র হরপার্্ধতীর বিবাহ ব্যাপারে ইহার হীঙ্গত 'দিয়াছেন_-এরূপে 

খগরণশে গার গোৌরী-দান দলা'। বিবাহে লগ্মপন্ন এবং আসন-পারগ্রহের 

ব্যাতক্রমও ভারতচন্দ্র উল্লেখ কারয়াছেন-_ 

কাঁহতে না পারে দক্ষষজ্ঞ ভাবি মনে । ভূিয়া বাঁসলা গার বরের আসনে ॥ 

ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া। 'গিরির আসনে গিয়া বাঁসলা ভূিয়া॥ 

বাধ তাহে বাধ দিলা এ এক 'নিয়ম। তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যাতিক্রম ॥ 

-_-শিববিবাহ 

কুমারী" এয়োজাত' [€আবিধবা-যান্রা] প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের সময়ে বিশেষ 

চালিত ছিল। নিমন্ত্রণ, আহবান ইত্যাঁদ ব্যাপারে "পান' দেওয়ার রীতি ছিল। 

অন্নপূর্ণা পূজা আরান্তিলা মজুন্দার। চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥ 

ঘরে ঘরে সাধশ দাসী নিমন্ত্রণ দল। সার সাঁর এয়োগণ আসিয়া মালিল॥ 

তার মধ্যে কতগুিন কুমারণ লইয়া । কাঁরলা কুমারীপূজা বাসভূষা 'দয়া॥ 
, সবাকারে দলা তৈল 'সন্দূর চিরণী। কুতূহল কোলাহল হুল হল, 

ধবনি॥ -অন্নদার এয়োজাত 

মানুষ চিরকালই 'বাবধ সংস্কারের বশীভূত। এইগ্ল আঁতিশয্যবশতঃ 

কুত্রচিৎ কুসংস্কারে পর্য্বাঁসত হইল্সা থাকে। বর্তমান শতকেও কলহ হইবার 

সত্রপাতে নারদ নামের উল্লেখ বা তন্নামযুক্ত বাবিধ প্রবাদ বাক্য [যথা--নারদ 

'নারদ খেঙ্রা কাঠি। লেগে যা নারদ ঝটাপাটি ॥' ইত্যাদি ] শোনা যায়। “কোন্দলে 

পরমানন্দ' চে্ীকবাহন শ্রীনারদ মান ভারতচন্দের কাব্যে মেনকারাণীকে চক্ষের 



- ফচিন্রশিজ্পণ ভারতচচ্ছু ৩৬৭, 

জলে. নাকের 'জলে কয়া 'নখে নথ হাাঁসরাছেন। স্রপলোকদিগের. 
রানীর ওকি 

কণা বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কালিকাতাতে বিশেষ চাঁলত 'ছিল। এই 

সকল সখাচ্ছাপনের অর্্বাচীন বাঙ্গালা মল্- যথা,হাতে দই পাতে খই। 

তুমি আমার জন্মের সই॥, ইত্যাঁদ ]-ও রচিত হইয়াছল। আদৌ সংস্কৃত “সখী, 
শব্দ হইতে 'সই' শব্দ আসিয়াছে। পরে একাঁট বিশেষ অর্থে এই “সই' শব্দটি 

ব্যবহৃত হইতে থাকে । ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'সই' শব্দের ব্যবহার আছে ['কেহ 

বলে এস সই, চল সেঙাতিনী,, “এ উহারে বলে সই এটা বড় ঠেন্টা']। ঈশ্বর 

গৃপ্ত ও বাঁঙকমচন্দ্রের হাতে পাঁড়য়া 'সখা" শব্দাট “সই' হইয়া গিয়াছে। 

যান্রার প্রাক্কালে শুভ-চিহ দর্শন করিয়া গৃহত্যাগ করার নিয়ম সংপ্রাচশন 

কাজ হইতেই প্রচ্লিত। ডাকের বচনে, হাঁচি 'টিকাটীকির ফলাফলে ইহার প্রমাণ 

পাওয়া যায়। স্যার টমাস্ রো-র বিবরণে জানা যায়, হিন্দাদগের ন্যায় মোগল 

বাদশাহগণও যাত্রাকালে দধি এবং মংস্য স্পর্শ করিয়া বাহির হইতেন। জ্যোতিষের 

উপর আস্থা হিন্দ; ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ছিল। ভারতচন্দ্র ভবানন্দের 

দল্লীষান্রার সময়ে একটি সুদীর্ঘ শুভচিহের তালিকা 'দিয়াছেন-_ 

ধেন্ বংস একছ্খনে, বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে, দাক্ষণেতে ব্রাহ্মণ অনল। 

অশ্ব গজ পতাকন্ধ, রাজা মানাসংহ রায়, আগে আগে সকল মঙ্গল] 

পূর্ণঘট বাম পাশে, রামাগণ যায় বাসে, গাঁণকারে মালা বেচে মালী। 

ঘৃত দাধ মধ্মাসে, রজত পাইয়া হাসে, কুজড়ানী দেখাইয়া ডাঁল॥ 
শুরুধানে গাঁথ হার, কাণ্চন সুমেরু তার, আশীব্বাদ দিয়াছেন সীতা । 

নকুল সহিত যান, বামাদকে ফিরে চান, শিবারূপে শিবের বনিতা ৪৯]॥ 
নীলকণ্ঠ ডীঁড় ফিরে, মণ্ডলী দিছেন 'শিরে, অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে। 

দোখ যত সুমঙ্গল, মজ্ন্দারে কৃতৃহল, চাঁললা দেবীর গুণ গেয়ে॥ 

-_ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা 

দৈন্যজ্াপনার্থ দত্তে তৃণ-গ্রহণ ও গলদেশে কুষার-বন্ধনের রীতি সপ্রাচীন। 

ভারতচন্দ্রে পাইতোছি-_ 

শুনিয়া ভাটের মুখে, বীরসিংহ মহাসুখে, ভাটেরে শিরোপা দিলা হাতা । 
কুঠার বান্ধিয়া গলে, আপান মশানে চলে, পান্রীমিন্্গণ সব সাতি॥ 



৩৫৮ | ৭ রায়গু্ধাকর ভারতচন্ 

1. শযামীকে স্যবশে পরনের জন্য রমণীগণ চিরকালই 'বাবধ উপা 
অবলঘ্বন কারয়া থাকেন। বিবিধ দুব্য.এবং নানারূপ আঁভচার কিয়া দ্বারা এই 

বশীকরণ [5 'বিশ করা'] ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে । বাংস্যায়নের কামসতরে এই 

উদ্দেশ্যে নানাবিধ দ্রব্যগ্ণের উল্লেখ করা হইয়ছে। কাবিকজ্কণে স্বামীবশের 

কথা আছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীবন্ত মানূষ'-এর নায়ক স্থলাভিধিক্ত 

কুড়রামকে বশ কারবার জন্য চিরস্থায়শ ধমগৃহিণীর পান-রচনা ও বিবিধ মশলা 

ইত্যাঁদ উপকরণ প্রয়োগের বিবাতাটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। ভারতচন্দরেও 
বশনীকরণের হীঙ্গিত বিদ্যমান_ 

সাধীর বচন শুনি, চন্দ্রমুখী মনে গণ, বটে বটে বাঁলয়া উঠিলা। 

মনে করে ধড়ফড়, বেশ কৈলা দড়বড়, পতি ভূলাইতে মন 'দিলা॥ : 

খোঁপা বাঁধি তাড়াতাঁড়, পাঁরিয়া চিকণ শাড়ী, পাঁড়য়া কাজল চক্ষে দিলা ।* 

পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি, নানা মন্দে সিন্দূর পারলা ॥ 

-ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য 
করিনু যত তন্ন, পাঁড়ন যত মল্ত্, কন্দলে গেল মাড়ামাঁড়। 

ঠাকুরে ভূলাইব, তোমারে আনি দিব, আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়॥ 
-ঠাখটকৃত সাধার নিন্দা 

বিবিধ স্তীআচারের উল্লেখও ভারতচন্দ্র কাঁরয়াট্ছস। : বিদ্যাসুন্দরে 

খুদমাগা' ও কাদাখেশ্ডার [রজোদর্শন বা পুন্পোৎসব] হীঙ্গত আছে 

[ খুদমাগা কাদাখেস্ডু নারিনু রচিতে। পঠাথ বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল 

চিতে॥']। এই আচারগ্যাল আজিও গ্রামাঞ্চলে মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। 

সহরাণ্চলে এইগদলি একেবারে নাই বাঁললেই চলে। কলিকাতায় শিশু জন্মাইবার 

পর কোন কোন মহলে নপ্দংসক-নত্য [- চলত ভাষায় পহজড়ার নাচ" ] 

প্রচালত আছে। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল আচার কোন-না-কোন 

বিস্মৃত আচারের ?বকৃত প্রাতানাধি। প্রাচীন রশীত অনূষায়ণ নবদম্পাঁত প্রথমে 
তিন দিন, তিন মাস কিংবা এক বংসর কাল পর্য্যন্ত রন্ষচর্যয পালন কার 
ধষিসন্তান লাভের জন্য। বর্তমান কালে দ্বিতীয় বিবাহের সময় একটা 
শ্বাচ্ষেযের আভনয় করা হয় মান। ইহাই 'খদমাগা বা 'মাঙ্গন!। 'কাল রাি'ও 
“বোধ হয় এই রক্ষচর্যের বিকৃত অবশেষ [ ৫০]। 
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... সেকালে -বাঙ্গাল্াদেশে কোন করক়াকম্ম উপলক্ষে :7০৩৭5 অন্ত 
বসার রখীত 'ছিল। জটিল 
কহে ধারগণ' [শিবাববাহ], শববাহের ফালে পশ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে” 
[নারীগণের পাঁতীনন্দা ], ব্রাহ্মণ পশ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া" | বন্ধমান হইতে: 

মানাসংহের প্রচ্ছান ] ইত্যাদি। ধর্মপ্রাণ হিন্দু তীর্ঘস্থানগর্ণীলতে আপন আপন 

কীর্ স্থাপন কাঁরয্লাছেন। যথা, ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় কাশশতে-+ঘত যত 

যশোধাম প্রকাশ আপন নাম শিবাঁলঙ্গ স্থাপলা বিস্তর কাব কানানিদা 

চিন্তা] । 

জাতি, পদবী ও নামঃ 

শ্রীর্তগবদগাীতার চাতুব্বর্ণযং ময়া সৃজ্টং গুণকর্ম্মীবভাগশঃ-এর মানদণ্ড 

ধাঁরয়া ভারতে সংপ্রাচীন কাল হইতেই 'বাবধ জাতি 'বাবধ বিষয় কর্মে 

নিযুক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও অধ্যাপনাব্যবসায়ন ব্রাহ্মণ, চিকিৎসা" 

ব্যবসায়ন বৈদ্য, কায়স্থ এবং অপরাপর ছন্রিশ জাঁত"-র উল্লেখ রাঁহয়াছে-- 

কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগার । বেণে মাঁণ গন্ধ সোনা কাঁসার শাঁখার॥ 

গোয়ালা তামূল তিল তাঁতী মালাকার। নীপিত বারুই কুরণ কামার কুমার ॥ 

আগার প্রভাতি আর নাগরী যতেক। যাগ চাষাধোবা চাষাকৈবর্ত অনেক ॥ 

সেকরা ছৃতার নূড়ী ধোবা জেলে গঠড়ী। চাঁড়াল বাশ্দী হাড় ডোম মুচি 

শড়ী॥। 

কুরমণ কোরঙ্গ পোদ কপালি তিয়র। কোল কল. ব্যাধ বেদে মালী বাঁজকর॥ 
-পিরবর্ণন 

দক্ষিণ রাট্রীয় কায়স্থ শ্রেণীতে তিন ঘর কুলীন, আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং 

হোড়-স্বর-ধর-ইত্যাদি উপাধিক বাহাত্তর ঘর সাধ্য মৌলক ছিলেন। শেষোক্ত- 
দগের অবস্থা ভাল না থাকাতে সমাজে সমাদৃত হইতেন না। বিত্ত-গত এই ঘ্ণার 

উল্লেখও ভারতচন্দ্রে আছে--বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে' [--বসন্ধরের 

মর্ত্যলোকে জন্ম। দ্রষ্টব্যঃ মাঁহমাচন্দ্র মজুমদার- গোঁড়ে ব্রাহ্মণ (২য় সং। 

১৯০০ খীঃ। পৃঃ ২১৯)]। বাংস্যায়নের কামসূত্র, ধোয়ার পবনদূত ও রাম- 

চরিত গ্রন্থে সভানান্দিনীগণের উচ্ছ্বাসত স্তুতিগান আছে। সমসাময়িক ্রাঙ্মণ্য- 



আত জথাদির প্রায় আপ মগের অক! 

ভারজটল্দের কাব্যে এই সম্প্রদায়ের কথাও বাদ পড়ে নাই-_ 

বাইণৃত' পটুর়া কান কসধি যতেক। ভাবক ভাক্তিয়া ভাঁড় নত্তক অনেক! . 
-পরবর্ণন 

মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনশ। মজ্যন্দার মানসিংহ পাঁড়লা অবনী॥ 

--ভবানদ্দে পাতশাহের বিনয় 

বেশ্যা বাদ্যকরা যী রর নিম্ফজ্গুরাঃ ফাক্গুনো, 

নো জানে ভাঁবতা 'কিমন্র নগরে ভন্ডোহপ্পি ভণ্ডায়তে ॥ -পন্রম্ 

ভারতচন্দ্রের অল্নদামঙ্গলে বিবিধ কৌিলক পদবীর উল্লেখ আছে। অন্নদা- 

মঙ্গলে “মুখোপাধ্যায় শব্দ মান্র একবার ব্যবহৃত হইয়াছে । মুখটী, মুখষ্যা, 

মুখো- এই শব্দন্নয় বেশীর ভাগ পাওয়া যায়। চট্ট এবং চাটুতি, বাঁড়ার ও 

বাঁড়ৃয্যা শব্দ চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত 

হইয়াছে। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কৃতীকৃত রুপ 
ভাষায় অনেক পরে আঁসয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রই “মুখোপাধ্যায় শব্দাট 

সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। খীম্টীয় অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত চাটুজ্া, মুখর, 

বাঁড়া প্রভাতি মধ্য-বাঙ্গালা রূপগুঁলি ইংরেজ আমলে 05৮67, 11906, 

1381061196 তথা 01186667169., 11501751192, 7300019৪ প্রভৃতি আধাঁনক রদ 

পরিগ্রহ করিয়াছে । এই পদবগুীল লক্ষ্য কারলে বুঝা যায় যে, প্রচলিত বাঙ্গালা 

পদবশগীলকে সংস্কৃত রূপ দিবার একটা প্রয়াস চলিতোছল। সদক্তিকর্ণামৃতে 

'ভট্ুশালী' প্রতি উপাধি পাওয়া যায়। বারেন্দ্শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের উপাধি 

'লাহড়ী-র প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায় তেজপুরের পর্্বতানুশাসন-[ খুনম্টনয় 

নবম শতকের প্রথম পাদ ]-এ ৫১]। বর্তমান শতকেও মুখোটি' উপাঁধর 

ব্যবহার আছে, মুখষ্যা, চাটুষ্যা, বাঁড়ৃষ্যা শব্দের ব্যবহার সঃপ্রচুর এবং অত্যন্ত 

সাধারণ। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কাঁবতা'য় কুমার মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত 

রুপাস্তর[টি [কুমার মুখোপাধ্যায় + কুমার মুখো + মার মুখো] হাস্যরসহুক্ত 

হইলেও কিছুটা 'মুখোগন্ধী। মজ,ন্দার, মূনশশী, বকসী, সমাদ্দার, দফাদার 
প্রভাতি উপাঁধ বাদশাহ-প্রদত্ত এবং কালক্রমে বর্তমান শতাব্দীতে আসল কৌিলক 

পদবীর পারিবর্তে নামের সাঁহত সন্ব্ ব্যবহত হইতেছে। আদৌ এই 
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মসিলমানী পদবীগধ্যাঙ্ী রাজসরকায় হইতে প্রদত্ত হইত এবং পদশর্ধটাদা গন 
কাঁরত। কাল্দম এইগলিই সাধারণ পছ্বা হইয়া গিরাছে, বিশেষ, সামাজিক 
কার্য ব্যতীত মৌলিক পদবীগুলির প্রকাশনার কোন প্রয়োজন হয় না। রায় 

উপাধি রাজার রূপাস্তর। 'ফুলের মুখোঁটি' অর্থে ফুঁলয়া মেলের উল্লেখ করা 

হইয়াছে । হোড় ও দত্ত কায়ঙ্ছদিগের পদবী। গোসাই [-গোসাঁঞ ] শব্দ 

গোস্বামী শব্দ হইতে জাত, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। চাটুষ্যা, বাঁড়ষ্যার মত 

ইহা কোন কৌলিক বিশিষ্ট পদবী নহে। গোস্বামী উপাধিকগণের 'বাভন্ব 

মৌলিক পদবী আছে ৫৩]। 

 উপাধির আলোচনায় নামের কথা আপনিই আঁসয়া পড়ে। বিবিধ প্রাণন, 

দুব্য, ফুল, ফল ইত্যাঁদর নানাবিধ নাম ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়। 

বাঙ্গালা দেশে কথকতা সম্বন্ধে বহ্ পৃস্তক রাঁচত হইয়াছে। তৎকালীন কাঁবাদগের 

লক্ষ্য ছিল সব্বীবষয়ে আপনার গ্রল্থকে 'বিশ্বন্ধর করিয়া তোলা । এই জন্য একটা 

বাঁধাধরা নিয়মও ছিল। 
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দীনেশচন্দ্র সেনকে জনৈক কথক নগর, মধ্যাহ, প্রভাত, রান্রি, মেঘাবৃত 

লক্ষী, ভগবতণ, বন, যুদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় একটি সদশর্ঘ তালিকা 'দিয়াছল। 

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর প্রণীত বর্ণরত্বাকরে অনুরূপ 'বাঁধ-গতে" নগর, নায়ক- 

নায়কা, আনান, খাতু প্রভৃতি বার্ণত হইয়াছে। মুনি শ্রীজনবিজয়জীর মতে 



১৪৬২, সারার়গ; ূ 

এন কি জান রী পালি নত সাজা চীন, 
বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্টাদশ পরাণ, উনপণ্ঠাশ বায়, চতুঃবম্ঠি কলারিদ্যা, দ্বাদশ 
আদি, সপ্ত ধাঁষ, বিবিধ বক্ষ, পূ্প প্রভাতির লাম প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া বায়। 

ভারতচন্দ্েও ইহার. কিছ; অগ্রাতুল নাই। জ্যোতিরীশ্বরের ন্যায় ভারতচন্দ্র রাসক 
. কাব ছিলেন। উভয়েই জবনকে আস্বাদ করিয়াছিলেন। তৎকালের নগর, 
নগ্ধরজবন, নানাবিধ জনতা, নায়ক-নায়কা, 'হাব ভাব বিলাস, গোপনাঁমলন, 
রাজসভার জকিজমক, রাজললনার রুপ ও চেষ্টা বর্ণনা, এমন কি শয়নকরক্ষেও 

কবি একবার চকিতপ্রেক্ষণ করিয়াছেন। 

অন্নদা ও বিদ্যার রূপবর্ণনায় কবি স্মপ্রাদ্ধ উপমাবলনীর আশ্রয় লইয়া- 

ছেন। স্বর্গমর্তযপাতাল অন্যসন্ধান করিয়া যেস্থানে যাহা ভাল পাইয়াছেন, 

তাহাই কাঁব উভয়ের বর্ণনাকালে সুবিধামত ব্যবহার কাঁরয়াছেন। ফুল বর্ণনা 

কালে অশোক, কিংশুক, চাঁপা, করবা, গন্ধরাজ, বকুল, টগর, কনকচম্পক, জবা, 

যূথী, জাতি, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যামূখী, শেফালী, বাহ্ধাল, মালতাঁ, কৃফকলি, 

পাঁরজাত, মধুমল্লিকা, গোলাপ [বিদেশী আমদানী ] প্রভাতি কুলীন জাতের 

শমলাইয়া কবি 'কবিতা রসের শালিকা' “ফুল কাঁবতা' রচিয়াছেন। বক্ষ বর্ণনায় 

আম, জাম, নারকেল, কঠাল, শাল, সুপারা, পিয়াল, তমালের সাঁহত সমমর্যাদা 

পাইয়াছে ণহজোল, তে'তুল, তাল, বিজ্ব, আমলকী । পাকুড়, অশ্ব, বট, বালা 

হারতকী॥'। বিবিধ প্রাণী বর্ণনাও একই ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ময়না, শালিখ, 

টিয়া [শুক], তোতা, কাকাতুয়া, চাতক, ডাহ্ক, খঞ্জন, ময়ূর, কোকিল, মরাল, 

সীকরা [€শীকরে € শীকারী], বহর, চকোর, 'তাঁতির, কাক, কুরল, চন্রু- 

বাক্, বেনেবউ, কাদাখোঁচা, দলাঁপাঁপ, শকুন, গৃধিনী, হাড়গিলা, মেটেচিল, 

শঙ্খচিল, নীলকণ্ঠ, বউ-কথা-কও, দেশের-কি-হবে প্রভৃতি নানারপ পক্ষ; 

হাঙ্গর, কুমীর প্রভাতি জলচর জন্তু এবং চীতল [৯ চিতল, চেতল ], ভেটকণ, 

রুই গঞ্জ কাতলা, কালবোস, মৃগেল [+ মরগেল ], বাণ, লেঠা, 
গড়ুই, শাল, শোল, পাঁকাল, ভোলা, কই, মাগুর, বাটা, বাচা, শিক্গী, বোয়াল, - 

ইলিশ, গাঙ্গদাড়া, চিড়, টেঙ্গরা, পণটি প্রভাতি মৎস্য ; ভীমরূল, ডাঁশ, বোড়লা 

ইত্যাদি পতঙ্গ ; বানর, গণ্ডার, হরিণ, ঘোড়া, উট, ঘোঁড়ারু, বনঘানুষ প্রভৃতি 



যুখাচযশিজ্পশ ভারতচল্র নি 

প্রাণ এবং কৈউটিয়া, খারশ, ময়াল, গোখুর,. বোড়া চিত, শঙ্খ, অজগর, 
লাউডগা, তক্ষক, উদয়কাল, বেতাছাড়া প্রভাত সর্গ-বিস্বকর্্মা অল্পপূ্ণার প্ররণ- 
নির্্মাণকালে “সৃষ্টি হেতু'জেড়ে জোড়ে গাঁড়ল বিস্তর'। পবশেষ-সষ্টি-বাদ' এই 

জাতীয় সষ্টি-পদ্ধীতর সমর্থন করে, শববর্তন-বাদ' নহে, ইহা অধুনা 

এইবার ব্যাক্তীবশেষের নমাগৃলিষ্লক্ষ্য করা যাউক। একটা সময় ছিল 

যখন চার বা পাঁচ অক্ষরের দেবদেবী, নদী, নক্ষত্র ইত্যাদির নাম রামাগণ ব্যবহার. 

কাঁরতেন। তাহার পর অক্ষর হাসের দিকে একটা ঝোঁক আসে। এই ঝোঁক, 

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের পর হইতে বিশেষ দেখা যায়। এক অক্ষরের 

হইলেই ভাল হয়, অধিকপক্ষে দুই অক্ষরের নাম হইলেই খুব সুন্দর হইল। 
ভারতচন্দ্রের সময়েও 'বাভল্ল আক্ষারক পাঁরমাণষুক্ত নাম ব্যবহারের নিদর্শন 

পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গলে। অপরাজিতা, ভূবনেশ্বরী [পাঁচ অক্ষরয,স্ত ] ; 

রপ্তাবতী, অরুন্ধতী, ইন্দমুখী, মহামায়া, হরিপ্রিয়া, ভাগ্যবতাঁ, বিশালাক্ষণী, 

াবনোঁদনী [চার অক্ষরযুক্ত ] ; আম্বকা, অমলা, রোহিণী, রেবতাঁ, কমলা, 

কল্যাণশ, কাঁমনী [তিন অক্ষরযুক্ত ] ; উমা, রুমা, তরু, তারা, উষা, জয়া, রস্ভা, 

কালী, রাণী, লক্ষমী, লীলা, শান্ত, মায়া, বিদ্যা, বন্দা [দুই অক্ষরযক্ত ] প্রভাত 

নামাবলীর অভাব নাই অন্লদামঙ্গল গ্রল্থে। ডাক-নামও ছিল সংপ্রচুর। সাধা, 

মাধী, ভীতি, সুখী, শুভ, কৃষণী, পরাণী, পরম”, লকলকাী এবং আরও অনেক-- 

সোনা রূপা পলা মুক্তা মাঁণকী রতনাঁ। মল্লিকা মালতশ চাঁপা ফুল মূল 

ৃ ধনী॥ 

নী তেকী ছকী লক হেলা ফেী বারী বিজ শীষ সা শা 

মন্দোদরাী ॥ 

_অন্নদার এয়োজাত 

পুনশ্চ, শ্রীমত+, নাঁলনী, নীলার মত আধুনিক রুচিসম্মত নামও ভারতচন্দের 

কালে দহ্লভ ছিল না। কোটালের পিসীর নামে বেশ জমকালো গাজেননী সুর 
পাওয়া যায়-রায়বাঘিনী। পুরুষদিগের নামের মধ্যে একটু প্রাচশন ধরণের নাম 

এইগ্ালি-আলমচন্দ্র রায়, ঠকঙ্কর লাহড়ী, আনান্দরাম, হরাহত, রামবোল। 



উর: ৃ 'স্ক়গপাক ভারতচচ্দ্ : 

শ্দকদেব প্রভাত নাম বন্ত'মান: শতকে মোটেই অপ্পারাচিত এবং অপ্রচালত নহে 

--বৈশ একটা জাঁদরেলশ ভাব বিদ্যমান। 

ঘ্বোজ্য ও পানীয় £ 

_.. “শুধু ভাবের রসশালায় নহে, সংসারের রসবতণ বা পাকশালাতেও বাংলা- 
দেশ যে নানা শাকপাঁব্জ মিলিয়ে জপব্ব সব ব্যঞ্জন রচনা করে, ভারতের 

অন্য প্রদেশে তার চলন নাই।......সন্দেশে বাংলাদেশ বাঁজমাং করেছে। যে 

ছিল শুধু খবর বাংলাদেশ তাকেই সাকার বানিয়ে করে দিল খাবার। 

এখনকার সন্দেশেও খবর-খাবারের অর্থাৎ সাকার 'নিরাকারের 'শবশাক্ত- 
মিলন ৫৬11 

সূপ্রাচীন কাল হইতেই খাদ্যসম্বন্ধে বাঙ্গালীর সক্ষম শিল্পবোধ বিদ্য- 

মান। প্রাকৃতপৈঙ্গলে বাঙ্গালীর "প্রয় ভোজ্য 'ওগৃগর ভত্তা' 'রম্তঅ পত্তা'তে। 

'তৎসহ 'গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজ:ক্তা মৌইলি মচ্ছা' ও 'নালিত গচ্ছা' ভোজন পূণ্য- 

বন্তারই পরিচায়ক । মাছ, বাবধ পশঢপক্ষীর মাংস, দুগ্ধজাত নানা ভোজ্য, 'বাবধ 

ফলমূল ও উত্তিদ, কান্দি, ছড়াতে"তুল, আচার, বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, 

সতাভোগ, পানিতুয়া, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাঁদ বাঙ্গালীর বিশিষ্ট খাদ্য। 

মঙলকাব্য মাত্রেই একাট রন্ধনের ব্যাপার বার্ণত হইয়া থাকে। এইগ্যাল হইতে 

আমরা তত্কালের ভোজ্যবস্তুর কথা জানিতে পাঁর। চণ্ডাঁমঙ্গলে ধনপাঁতর 

ভোজনে প্রথমে সুকৃতা আন 'দিলা ঘণ্ট শাক' এবং পরে “ভাজা মীন ঝোল 

ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন' পাঁড়য়াছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে 'ভাজিল রোহত আর 

চিতলের কোল। কৈ মৎস্য দয়া রান্ধে মারচের ঝোল ॥'। "দ্বজবংশর 

তাঁলকাতেও ব্যঞ্জন ব্রিশ' রাল্লা হইয়াছে । চৈতন্যচারতামূতের ৫৭] ভাগীরথাী- 

কালচারের" নমুনা “পীত ঘৃতাসিক্ত শাল অল্নস্তুপ', বিবিধ তারতরকারি, শাক, 

সুকুতা, বাঁড়-বড়া, পায়স, ক্ষীরপূলী, নারিকেলের মিষ্টান্ন, ঘনাবর্ত দদ্ধ ও 

ফলমূল, চিড়াদধি [চলিত ভাষায় 'মালসা ভোগ" ), পিঠা, পানা, 'লাফরা ব্যঞ্জন' 

প্রভতি বিবিধ নিরামিষ ভোজ্য-বিলাস। 

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা হইল বৈচিন্র্ের মধ্যে এঁক্য সংচ্ছাপন। 

পানীয় এবং ভোজ্যের ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে। প্রাচীন আধাগণ সোম-পান 



শাখিয়াছি। ধরা ফল, মৌরাঁ, গেেমারচ, লবঙ্গ ও চূধ সহযধালে পুত 

'দুধকুসুন্তা' নামক 'সাদ্ধর রুথা ভারতচন্দে পাওয়া যায়। পাক্ষপামের পর 

'মৌজ'-এর জন্য 'নকুল'-এর উল্লেখ কারতেও ভারতচন্দু ভাঁলিয়া যান নাই।' 

পারপাটী একটি ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা অন্নদামঙ্গলে পাওয়া হায়। ইহার 

মধ্যে নিরামিষ, আমিষ, দুদ্ধজাত দ্ুব্য ইত্যাদি কিছুরই অপ্রতুল নাই। বুগগত 

বৈশিষ্ট্যের ছাপও সংস্পন্ট। নিরামিষ ন্যজজনের মধ্যে পাওয়া যায় 'শাক, ঘণ্ট, 

ভাজা, সড়সাঁড়, মুগ্গ বরবটণ প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত ব্যঙ্জন, বাঁড়, বড়া, ডালনা, 
দুধ-থোড়, চিনির রসে কঠিলের বীজ, তিল িটালিতে লা, বেগুন কুমড়া 

ইত্যাদি দয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন, এবং ছোলা অরহরাদি ভাল । প্রাচীন বাঙ্গালীর 

খাদ্যের মধ্যে ভালের উল্লেখ নাই। ইহা সম্ভবতঃ মধ্যযুগের আর্ধভারতের দান। 

আম, আমসত্ত, আমাঁস, আচার, চালতা, তেপ্তুল, কুল, আমড়া, মাদার [ €মন্দার ] 
প্রতি অম্ল এবং আসকে, পুলা, চুঁস ইত্যাঁদ 'বাঁবধ পচা, কলাবড়া, পাঁপর- 

ভাজা এবং লচিরও উল্লেখ ভারতচন্দ্র করিয়াছেন। বাঙ্গালার 'বাঁশন্ট 'মিস্টদুব্য 

কদমাও বাদ পড়ে নাই। বাঙ্গালাদেশে মিষ্টান্নের দুইটি পদ্ধাত প্রচালত-_একটি 

চালগ্যাঁড় নারকেল ইত্যাঁদ দিয়া 'পঠা প্রভাতি এবং অপরাঁট ঘৃতপরু। খাজা, 

গজা, পানিতুয়া ইত্যাঁদ ঘৃতপক্ষ 'মিষ্টান্ের প্রচলন খীম্টীয় অম্টাদশ শতকে 

বদ্ধমানে বিশেষ চলিত ছিল। গোলাপজাম পশ্চিমের আমদানী ; তাহা 

হইতে আমাদের পানিতুয়া হইয়াছে। লুচি [-লুচুঈ (উত্তরভারতীয় 

হিন্দী)] অজ্টাদশ শতকের বাশন্ট রাজকীয় খাদ্য। আজও কৃষনগরের 

সরভাজা, সরপুরিয়া, পানিতুয়ার বাঙ্গালা-জোড়া খ্যাত আছে। প্রসঙ্গতঃ 

উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেম্ঠ মিষ্টান্ন রসগোল্লার উল্লেখ চন্ডাঁদাস 

হইতে ভারতনন্দ্র পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই! ৫৮]। 

আমিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে পাইতেছি কাতলা, ভেটকী, কই, মাগুর, সোনা- 

খড়কী, বাচা, খয়রা মাছ ভাজা, ঝাল ও ঝোল, রূই কাতলার তৈল 'দিয়া তৈল- 

মাছের মূড়া [-্ণথমূড়' 1, তিক্ত সহযোগে পচামাছের 'নীস্য'! ৫৯] এবং শোল্য- 

পরু মৎস্য [-মুসলমানী শিককাধাব 1, মাংসের মধ্যে কচি ছাগ ও মৃগ মাংসের 



১০৬৬ ঠিগপাকর ভারতচস্ছ: ... 
ঝাল কোর রসা, কালিয়া দোলমা, সর ভি (সপন এবং 
'-মোগলাই খালা 1 [০] :' | ও 

রঃ টিনিডিন নি জিরা মৃত নু রন 

 ভারতচন্দ্র সরু মোটা বহযাবধ চাউলের নাম কাঁরয়াছেন যথা, রাঢ়দেশজ লতামঞ্, 

আস বোরো, আলন, মেঘহাসা, কাঁলন্দী, কনকচুর, ছায়াচুর, দূধকমল, বিষ 

_ অতুঁলত অগাঁণত রান্ধয্না ব্যঞ্জন। অন্ন রাধে রাশ রাশ অন্নদামোহন॥ 

ঘিশালী পোয়ালাবড়া কলামোচা আর। কৈজনাঁড় খাজনরেছড়ী চিনা ধলবার॥ 
দাসুসাহি বুঁশফুল ছিলাট করূচি। কেলোজরা পদ্মরাজ দুদরাজ ল্চি॥ 

কাঁটারাক্গ কোঁচাই কাঁপলভোগ রান্ধে। ধূলে বাঁশ গজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে ॥ 

বাজাল মরনচশাল+ ভূরা বেনাফুল। কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল॥ 

মাকু মেটে মাষলোট শিবজটা পরে । দুধ-পনা গঙ্গাজল মনন মন. হরে॥ 

_ রন্ধন 

প্রাকতপৈঙ্গলের 'দুদ্ধ সজংক্তা ওগগর ভভ্তা” বাঙ্গালীর "চরাপ্রয় খাদ্য। ঈশ্বরী 

পাটনীও তাই অন্নদার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছে--'আমার. সন্তান যেন থাকে 

দুধে ভাতে'। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন_ 

“পাঁথবীতে [তিনটি আছে রন্ধনকলার প্রধান ধারা। প্রথমাঁট চীনা, 

'দ্বতীয়াট ফারসী যা ভারতে এসে 'মোগলাই খানা'-য় রূপান্তরিত হয়েছে 

আর তৃতীয়টি ফরাসী- আধুনিক পাশ্চাত্য জাঁতিরা তারই দান নিয়ে রস 

ও রুচির উন্নাতি সাধন করেছে। অন্যান্য যা রন্ধন-বিদ্যা'তাকে মৌলিক 

বলা যায় না। হয় তা অখাদ্য, নয় এ তিনেরই কোন এক উপধারা, নূতন 

খাতে প্রবাহিত পুরনো স্রোত» 

বাঙ্গালীর রন্ধন-কলায় কৌলান্য না থাকিলেও মৌিকতা আছে। প্রাকৃত- 

পৈঙ্গলা ৬৯] হইতে সমর করিয়া মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, চৈতন্যমঈগল, অন্নদা- 

মঙ্গলের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত ীক্ত--লঙ্কা আনো সর্ষে আনো, সম্তা 

আনো ঘৃত, গন্ধে তার হয়ো না শাঁঙ্কত। আঁচল ঘোর কোমর বাঁধো, ঘণ্ট আর 

ছেশ্চকী রাঁধো, বৈদ্য ডাকো তাহার পরে মৃত॥৮*-সমস্তই বাঙ্গালীর রঙ্ধনাবদ্যার : 

মৌলকতার প্রমাণ দেয়। বাঙ্গালা দেশের রন্ধন শুধয রন্ধন নয়, রহ্ধন-শজ্প। 



মগ বানী খর মধ তিন ঠতানের সান পাও বাক খাঁটি 

বাজাল”', 'মোগলাই বাঙ্গাল" এবং ' আঙুল বাঙ্গালী?। বাঙ্গালীর জীবন এবং 

সাহিত্যের ভিতরও 'এই উপাদানরয় বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালী কোথাও কারি... 

পণ্যে 'জধবনের পসরা, ভার্ত করে নাই, সব্ব 'জশীবনে জবন যোগ" কারয়াছে।.. 
খুপজ্টয় অঙ্টাদশ শতাব্দণর শ্রীটৈতন্য-প্রবর্তত বৈফব-কৃষ্টির কেন্দুস্থলে 

ছল নদয়া-শাস্তপুর, নবদ্বীপ ও পরে কৃফনগর। কৃফনগর কৃঁ্টিকেন্দ্রের মধ্য-. 

মাঁণ ছিলেন মহারাজ কৃষচন্দ্র। যুগধন্ম অনুসারে এই কৃষ্টি ক্রমশঃ অধোগ্াতি 

প্রাপ্ত হইতে থাকে ; ফলে কালক্রমে জঈবনে, সাহত্যে ও সাধনভজনে উজ্জ্বল 

রস” গাঁজাইয়া উঠিয়াছিল। নদীয়া-শাস্তপুরের লোকরুচি তখন পদাবলী . 

পারবর্তে 'ন্নুতন নূতন ঠাটে খেশ্ড়' শ্দানতেই ব্যন্ত। এই কৃষ্টিকেন্দ্র ক্রমশঃ 
চ্থানাস্তীরত হইল। ভাগীরথীর খাত বাহিয়া হগলাঁ-চু*চুড়া-শ্রীরামপূর হইয়া 

ক্রমে ইংরেজ-রাজধানী কাঁলকাতায় আসিয়া ইহা স্থিত হইল। তখন প্তগীজ, 

ফরাসী, গলন্দাজ ও ইংরেজ বাণিককুল এবং তাঁহাঁদিগের বাঙ্গালী দেওয়ান, 

বেণীয়ান, মুনশীরা এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইলেন। নাগাঁরক রুচি 
পূব্্ব হইতেই বিকৃত হইতে সুর হইয়াছিল, এখন সেই বিকৃতি সহজতর 
হইল। 'অবশেষে মহারাজা কৃষচন্দ্র ও মহারাজা নবকৃফ যেন এক যূগসাঁ্বক্ষণে 

হাত মেলালেন কলকাতায়। নদে-শাস্তপুরের সঙ্গে সূতানুটি তালুক ও অন্টা- 

দশ শতাব্দীর লপ্ডনের কালচারের মহামিলন হল কলকাতা সহরে' ৬২] 
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জীবন মহাশিক্পী। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচালিত 
কৃরিমতা আঁতিন্রম করে সজশব হয়ে ওঠে, সেইখানেই সাঁহত্যের অমরাবতী।' | রবীন্দ্রনাথ. 
সাঁহত্যের মূল্য সোহিত্যের স্বরপ। বিশ্বাবিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫০ সাল। পৃঃ ৫২-৫৩)]। 

২-৩ কাঁলদাস রায়-_সমন্বয়ের কাব ভারতচন্দ্র [আনন্দবাজার । ২৯-৪-১৯৫১] ; 
নরমের কি ভারতচন্দ্র, বাংলার শেষ মঙ্গলকাব্য [য্গান্তর। ১৩-৪; ২৭-৪-১৯৫২] 
মদীয় প্রবন্ধ শবংশ শতাব্দীর মহাকাব্য আধদামঙ্গল' [ উলুবোড়য়া সংবাদ। ১৫-৮-৯১৯৫২]। 



ৃ ' 
ফিলাদ নরিত্রিনি এলি --আবদাযঙ্গলের তায়তচন্ [চার 19০ বর্ষ ।৯ম. খশ।১য, ্। 
পে ৯০২]। 

৪ “ক্যালকাটা কালচার কোলপেচার দুকলম। ষুগাস্তর। ৫-৫-১৯৫২]। 
৫ 'ক্ষাতমোহন সেন-বাংলার সাধনা [বিস্বাবদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল।  পঃ 

(১১৯)]। | 
৬ “'আইনৃ-ই-আকবরণ'-তে এই “আল, প্রত্যয়টি ক্ষেতের আল হিসাবে ব্যবহৃত 

হইয়াছে । 'ডাঃ "সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে সম্ভবতঃ 'বঙ্গাল' € বঙ্গপাল শব্দ হইতে 
' আলিয়াছে | বাঙ্গালা সাহিত্যের হাতহাস। ২য় সং। ১ম খণ্ড। পঙঃ ৫&]। 

৭ ]. ০0. 00০5০360821 116628,5575. [6.8]. “বঙ্গ অথণৎ বঙ্গজাতর 

উল্লেখ এতরেয় আরণ্যক ২-১-১-৫ 1]-এ আছে--বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ'। 
৮ প্রান আধগণ পলথবীকে সাতটি দ্বীপে ভাগ কাঁরয়াছিলেন [ 'সপ্তদ্বীপা 

বসস্থারা' ] এবং জন্বুন্বীপ তন্মধ্যে প্রধান। এই সাতটি ন্বীপের নাম-_জন্ব, কুশ, প্রাক্ষা 

শান্ঘলণী, করো, শাক ও পুজ্কর। 'দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেন তু । সদর্শনো নাম 

মহান জম্বুবক্ষঃ সনাতনঃ॥ তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জদ্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ ॥, 

৯ 'সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গোৌঁড়মৌথালিকৌৎকলাঃ। পণ্চগোড়া ইতি খ্যাতা 'বস্ধ্য- 

চস্যাত্তরবাঁসনঃ 0৮ --1স্কন্দপুরাণ ]1 

১০ “গোঁড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তন্রার্পি রাঢ়া পুরী । ভীরশ্রেষ্ঠকনামধামপরমং 
তন্রোত্তমো নঃ পিতা), [ কৃষ্ণমিশ্র- প্রবোধচল্দ্রোদয় নাটক।] 

১১ তুলনীয়ঃ8 4. ঘা. 9০৪৭০] 700015 তদীয় 02%2721281)9 012%- 

1772 ০7 0908%0£9% 1-6122%4826+ (90007 88০) গ্রন্থে বাঁলয়াছেন-- ' 1 09,৬৮৪ 

90011501006 16102) 0200120 10 06510095665 00116001৮61 21] 10010810019 

%€109.001215 01 58,7791016 8.0010165 0705 ৪100 01 2 06৮1 ৮010. ০৮ &3 

১6105 006 1885 00150019208019 08 05 96108 006 10705% 0017581816101  010.+ 

11781001060. 2১. 2], 

১২ 1৫. ০৮. 19011--1466151106 01358811200 201 877. 1১, 24735]. 

দ্রম্টব্যঃ কবি-জীবনী। পঃ ২২। 
১৩ 131105167-480774015 91 কস] 13920£ল91- [ 2001778005192869 

209 216 90 1106 100050 0 006 7070৮120061 1, + 

9. ভি. ৬৬০0--4 তত 01175100560, 14166186816 200 11505010£5 

01 006 311700905 [9 1500. 7187]. 5০01. 1. ৮209], 

কৃষ্ণনগর রাজবংশের ভূমিদান সংপ্রসিদ্ধ। যথা, রাজা বুদ্র রায়ের ভূমিদান নেদীয়া কালেক্রণীর 

তায়দাদ নং ২১৩৯২), কৃষ্ণচন্দ্রের ভূঁমদান তোয়দাদ নং ৩১১০১। গ্রহতা-_কুমারহট্টবাসী 

একাঞ্জীণ' বংশীয় বিদ্যাসুন্দর-টধীকাকার রাম তর্কবাগবীশের পিতা নন্দরাম বিদ্যাবাগণশ।. টীকার 
রচনাকাল ১২৭০ শক-১৬৬৩ খবঃ) প্রভৃতি। [দ্রম্টবাঃ যুগাম্তর-২১৯।৮।১৯৫৩)-এ 

প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্যয মহাশয়ের “কুমারহট্র ও ভাটপাড়া” সম্বন্ধীয় বিবরণণী ]1. 
১৪. 96100--27%7185 41706. 

.. ৯৫ কুয়েকটি দ্টান্ত দেওয়া হইল-_কে) প্রকার জেম্েত্বাবাদ-_বাঙ্গালার প্রাচীন 
রাজধানী গড়ের নামানুসারে প্রথম সরকারের জেলেআবাদ বা গ্গোঁড় নাম করা-হয়। পরগণা 



পংখ্যা ৬৬, চসাট জমা ৪১১৭৪, চীকা। বউ কগ 
পক, কূচাঘহারের দক্ষিপাংগ ও রঙ্গপুর আঁধকাংশ লইয়া ইহা গাঠিত। 
সংখ্যা ৪৫৯, জমা ২১৮০৪১%৫, টাকা। স্সরকার খাঁলাফিতাবাদ, আদ 

উজান উলকি প্রগণা সংখ্যা. ৭৯, ছানা, 
৩৫৩২৬৬, টাকা। ঘে) আকবরনগ্রর-_সরকার ওড়ম্বর ও জেন্নেতাবাদের শকয়দংখ, প্রথা 
ও তেজপুর লইয়া গঠিত। পরগণা সংখ্যা ১১৮, জমা ৯২৬২৬৬, টাকা । ৩) জাহাঙগণীর- 
নগর-_সোনার গাঁ, বাকলা, উদয়পুর, মোরাদখালি, বাজল্লা, ফতেয়াবাদের কিছু লইয়া এই 
চাকলা 'গঠিত। পরগণা সংখ্যা ২৩৬, জমা ১৯২৮২৯৪, টাকা। --[ নিখিল নাথ রার-- 
মুর্শিদাবাদের ইীতহাস। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৪১৭-৩৪ ]1 

৯৬-১৭ মূদ্রাবশেষ-_ 4১০০৮ 95৪. [“শব্দার্থচন্দ্রিকা' দ্রষ্টব্য ]॥ সুবর্ণমুকৰ 
1বশেষ [আশরফ খাঁ বাদশাহ কর্তৃক প্রথম প্রচলিত। ফেল এণ্ড বার্ণেল--হবসনৃ-জবসন্-ৰ 

লন্ডন ১৮৮৬, ১৯০২ খুবঃ)]। . 

১৮ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ__ভারতচন্দ্রের যুগ [সাহত্য। ৯৫ বর্ধ। ৮ম সংখয়। 

অগ্রহায়ণ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৪৯১১-৫০৭ ]। স্মকুমার লেন- মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালগ 
[ ধিশ্ববিদ্যাসংগ্রহা। ১৩৫২ সাল ।]। 

৯৯-২৭ সরকার সরাীফাবাদের কতকাংশ, মান্দারণ, পেস্কস ও সোলমাবাদের 
আঁধকাংশ ও সাতগাঁর কতকাংশ লইয়া বদ্ধমান চাকলা গাঠত ছিল। পরগণা "সংখ্যা ৬৯, 
মোট জমা ২২,৪৪,৮১২, টাকা । 

জাহানাবাদ হইতে মোঁদনীপনরের 'দকে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ অভিমূখে 

মেদিনীপুর হইয়া ডীঁড়ষ্যা যাইবার পথে আমিলা | এই স্ছানে পূব্বে 'আমিলা সায়ের' নামে 
একটি বড় পদ্করিণী ছিল], মোগলমার ও উচালন, যথাক্রমে পার হইতে হয়। 

বদ্ধমান হইতে মোঁদনপুর যাইবার পথে 'নেড়া দেউল" নামক মন্দির আছে। হ্যা 
চন্দ্রকোণার দক্ষিণে অবাস্থিত। এই মান্দর পার হইয়া মোদনশপুরের সীমানায় পাঁড়তে হয়। 

সুবা ভীঁড়ষ্যার অন্তর্গত সরকার জলেম্বরে যে-পরগণা 'ছিল তাহা এবং সমগ্র বঙ্গরাজ্য 

ও তৎসহ বারকুল প্রভৃতি পরগ্ণা ষোগ কাঁরয়া সরকার জলেম্বর নামকরণ হয়। পরগণা সংখ্যা 
এ, মোট জমা ৫৩৯০১, টাকা । 

বন্দর জলেশ্বর হইতে নীলাগারর দক্ষিণ পাদদেশ পর্যন্ত প্রদেশ 'কসমৎ বষ্তা নামে 
আঁভাঁহত 'ছিল। পরগণা সংখ্যা ৪, মোট জমা ১২,৪২২ টাকা । 

রমনা, বস্তা, মসকুরণ, বালেশ্বর বন্দর ও নিকটস্থ ভূভাগ লইয়া চাকলা বন্দর বালেশ্বর 
গঠিত ছিল। পরগণা সংখ্যা ১৭, মোট জমা ১,০৮,৪৭৬, টাকা। 

শ্রীক্ষেত্নের নিকটস্থ প্রদেশে পূব্রে ১৮টি জলপ্রণালনী ছিল। ইহার কয়েকটি এখনও 

আছে। -_[ নাখল নাথ রায় মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৪২৫--৩৪]। 

২৮ অগ্রন্থীপে গোপশনাথজশীর বিগ্রহ আছে। ইহা ভাগণরথীর তরবত্ত্ঁ বদ্ধ'মান 
জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত, কাটোয়ার দক্ষিণস্হ প্রাসদ্ধ গ্রাম। 

২৯ ফরাসী বাদ্যঘন্ম হারমোনিয়মৃএর উল্লেখ ভারতচন্দ্রে নাই। এই বন্দরটি ১৮৯০ 

সনের কাচছাব্যাছি হিদারাম বাড়ার গাঁলিতে 'দেওয়ান জা" অহালকের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত 

৪ | ৪ 



১৩০টি রি শর 

৩৭০ | বর ভারতিচলদ | রর 
ে চা 

রর রঃ হ টি 

্ 

॥ 

চিরিরিনিনিএএনির বিখ্যাত লী গগন দানি রণ নি 

রমজান খাঁ ভারতীয় সঙ্গপতে এই বাদ্যবন্্াটিকে সমর্থন করেন। [সুরেশ চন্দ্র চকবতর 

 হারমোনিয়ম। শোরদাঁয়া যুগান্তর পন্িকা। ১৩৫৮ সাল, পৃঃ ৪৯)]। ভারতচন্দ্র যে-দকল 

বাদ্যযল্লের উল্লেখ কাঁরয়াছেন, তন্মধ্যে কাঙ্গুরা ঘাঁড়, নহবং ইত্যাঁদ যল্ম বিশেষ রাজ-অন্মমাত 
ব্যতশত ব্যবহৃত হইতে পারত না। [দ্ুষ্টব্যঃ স্রেশ চন্দ্র ুরক্ুবত্তর্ সঙ্গীতে টাব্ শোরদ৭য়া 
যুগান্তর পন্রিকা। ১৩৬০ সাল। পঃ ১০৪--)]। প্রখ্যাত ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও মদঙ্গ- 
বিশারদ পণর বক্সের বিফুপুয়ে আগমনের পর হইতে রাগ সঙ্গীতে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের 
শ্রীবৃদ্ধ ঘটে। জনশ্রাত যে, বিষুপ্র-রাজ দ্বিতীয় রঘযনাথ সিংহ মাসিক ৫০০ টাকা 

বেতনে বাহাদুর খাঁকে লইয়া আসেন। কৃষফ্ণনগর-রাজসভাতেও গণীত-বাদ্যের কথা ভারতচন্দ্ 

উল্লেখ কাঁরয়াছেন। [দ্রষ্টব্যঃ “অনদামঙ্গলের সঙ্গীত'॥ “বাংলার সুরতীর্থ 'বিষুপুর' 

(কোলপেচার বঙ্গদর্শন। যুগান্তর, ৩১-১০-১৯৫৩) ]। ৃ 

৩০ বর্ণরত্রাকরে [ জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর প্রণীত ] 'খোম্পা' শব্দ পাওয়া যায়। নদায়ার 

মেয়েদের খোঁপার খ্যাতি ছিল--"উলার মেয়ে কুল কুলুটী, নদের মেয়ের খোঁপা। শান্তপ্রে 

নথ নাড়া দেয়, গ্প্তিপাড়ার চোপা ॥ঃ। 

৩১ দুষ্টব্যঃ 'বেশর-স্মরণে [কালপেন্চার দু'কলম। যুগান্তর। ১১-৮-১৯৫২]। 
৩২ 5. 70 0095110-10009 09110 90 [২519 10151009000 018, 0৫ 

75517109527 [00951009690 0011989 06176010915 001000061700129001)  উ০101006, 

2451. 

৩৩ হেমেন্্প্রসাদ ঘোষ_-ভারতচন্দ্রের ধূগ [সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ৮ম সংখ্যা। 
অগ্রহায়ণ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৪৯১--৫০৭]। শিবনিবাসের প্রাসাদের বিবরণ ণহবার্স 

জার্ণাল'-এ পাওয়া যায়। 

৩৪ ক্ষতি মোহন সেন-_হন্দ সংস্কৃতির স্বরূপ। ভারতের সংস্কৃতি [বিশ্বাবদ্যা- 

সংগ্রহ। ১৩৫৪,.১৩৫০ সাল]। 
৩৫ ডর. ডর্রন্য. হান্টার তদীয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল' ১ম খন্ড) 

গ্রলখে আগমবাগীশকে কৃষচন্দ্রের সভাসদ বালয়াছেন'। 

৩৬ বদ্দ্রমন্র লোকসংস্কৃতির রূপদানে রেপায়ণে) বাংলার পালপার্্বণ, শাস্তপুরে 

ভাঙা রাসের মেলা [ যুগান্তর। ২১-১১-; ২-১২-) ৪-১২-১৯১৫০]। 
চিন্তাহরণ চক্রবত্তর্ঁ-নদীয়ার শাক্তপূজা, শাক্ত উৎসব [হোমশিখা কেফনগর)। 

শারদীয়া সং। ১৩৬০ সাল। পৃঃ ৫৯৭-৯৯]। 

নিম্মল দত্ত-জগদ্ধান্রী পূজার প্রচলন ও কৃষ্ণনগরের পূজা বৈশিষ্ট্য | ষুগাম্তর, 
৭-১১-১৯৫১ ]। 

৩৭ 'বাবধ শাক্ত-পৃজার মধ্যে বাঙ্গালা দেশে দুর্গা পূজাই সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয় ॥ 
এই পূজাতে ভোজ্য-নৃত্য-গীত কিছুরই অভাব নাই। দুগ্গোৎসব বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় 

উৎসব। অন্টাদশ শতকের বাঙ্গালাদেশেও এই উৎসব যেমন চলিত, উনাঁবংগ শতকের রাজা 
নবকৃফের আমলে, এমন কি, এই বিংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়াদ্ধের 'ভাঙা রাসে'-এও ইহা সমানে 
চাঁলতেছে। জে. জে.ড্ হলওয়েল-এর বিবরণে [12565755608 17755802091 ৮5065 (2766)] 

এবং উইলিয়ম্ কেরা সাহেবের লেখায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃফনগর রাজবাড়ণতে 



বুগাচন্রশিঞ্পণ 'ভারতচন্্ ৩9৯: 

দর্গোৎসবের উল্লেখ ভারতচন্দ্ করিয়াছেন_পশবৃতে আম্বিকা-পূজা, 'রাঙ্সঘরে দশভুজা, দেখিন 
মৈনাকানুজা, জগতের হর্যা।' [বর্ষা টীবাবিধ-বিধায়ণণ কাবিতাবলপ)। বঙ্গদে্গে 
দুগপূজা আতি প্রাচশন কাল হইতেই প্রচলিত। অবশ্য ষুগে যুগে তল্মধ্যে নানা পাঁরবর্তন 
আঁসিয়াছে। [দানেশ চন্দ্র ভট্রাচার্য-বঙ্গে দুর্গোৎসবের ইতিবৃত্ত আনন্দবাজার পরিকা। 
শারদীয়া সংখ্যা। ১৩৫৯ সাল। পৃ ১০-১৩)]। 

৩৮ বযঢ়ানাং দি বিবাহানামনুরাগঃ ফলং যতঃ। মধ্যমোহীপ হি সদৃযোগো 
গান্বব্বস্তেন পৃজিতঃ 0৮ বাংস্যায়ন-কামসত্র। কাঁলকাতা, ১৩১৬ সাল। পয ১২১]। 

৩৯ 'মালাকারবধ্ঃ সখী চ 'বধবা ধান্রী নটী 'শাজ্পনণী, সৈরল্পী প্রাতগোহকাথ 
রজকণ দাসণ চ সম্বান্ধনী। বালা প্রন্লজতা চ ভিক্ষুকবানিতা তক্রুস্য 'বিক্রেয়িকা, মালাকারবধ্- 

ধদঞ্ধপুরুষৈঃ প্রেষ্যা ইমা দূতিকাঃ॥, --[ কল্যাণমল্ল-_অনঙ্গরঙ্গ রোমচন্দ্রু শান্তর সম্পাদিত। 

পাঞ্জাব সংস্কৃত বুক ডিপো । লাহোর ১৯২০ খহীং। পরও ৪৩)]। 

৪০ সয়া-দুয়ার উল্লেখ রূপকথায়, ব্লতকথায়, 'বাঁবধ উপাখ্যানে এমন 'কি দীনবন্ধু 

গমন প্রণীত 'জামাইবারিক'-এর অন্যতম চরিন্্র পদ্মলোচনের ঘ্লানপব্বের অদ্ধ-অঙ্গ তৈলালিপ্ত, 

অর্থ-অঙ্গ রুক্ষ অবস্থায় দুই সতাঈনে ভাগ-করিয়া-লওয়া শরীর বর্ণনায় [২য় অন্ক। ১ম 

গর্ভাঙ্ক ] সুপারস্ফুট। 

৪১৯ দগনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল]। 

৪২ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ-ভারতচন্দ্র [ সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ১০ম সংখ্যা। মাঘ ১৩১৯ 

সাল। পঙঃ ৫৮৯-৬০৬]। 

৪৩ তুলনীয় ঃ 'প্রমদা- ছেলেবেলায় বাপ একজন কুলীনের ছেলেকে ধরে এনে আমার 
বিবাহ 'দিয়েছিলেন- একথা বড় হয়ে শুনোছ। পাঁত কত শত ম্ছানে বিয়ে করেছেন, আর 

তাঁহার যেরুপ চরিত্র তাতে তাঁহার মূখ দোঁখতে ইচ্ছা হয় না।......... তান আমার কাছে 
দাঁড়াইয়াই অমনি বললেন- ষোল বৎসর হইল তোমাকে 'ববাহ করে গিয়াছি। তুমি আমার 
এক স্ত্রী, টাকার দরকারে তোমার কাছে আসিতেছি। শীঘ্র যাব।-_| প্যারীচাঁদ মিন্র-- 

আলালের ঘরের দুলাল বেঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৪ সাল। প& 

২৩-_-২৫)]। ভারতচন্দ্র কেবল কৃষণনাগারক ছিলেন না। অতন্দ্র তনক্ষ:ধী কুশলী কবি 

ভারতচন্দ্রু যে-অন্ধকার যুগে অবতীর্ণ হইয়াছলেন, বাণীর সুতীব্র কশাঘাতে তাহাকে সচেতন 

কারবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নচেৎ মহারাজের রাজসভায় বাঁসয়া তিনি বলিতে পারিতেন 

না--'বড়র ?পরাঁতি বাঁলর বাঁধ, ক্ষণে হাতে দাঁড় ক্ষণেকে. চাঁদ'। নিষ্ঠুর ভাগ্যাবপর্যায় তাঁহার 
দৃষ্টিকে মোহম,ক্ত কারয়াছল। 

8৪ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ_-পুরাতন কথা [যুগাম্তর। ২৩-৯১-১৯৫১ ]। 

8& "ইমা নারশরাবধবাঃ সৃপত্কী রাংজনেন সার্পষা সংাবশাস্ত। অনশ্রয়োহনমীবাঃ 

সুরক্কা আরোহত্তু জনয়ো যোনিরগ্রে ॥৮ খধগৃবেদ 0১০-১৯৮-৭)] মূলের 'যোনিরগ্রে' শব্দাটি 
সুবিধার জনা বদল কারিয়া 'যোনিমগ্লে করা হইয়াছে। 

৪৬ *্ভন্তা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম”।--1 মহানির্্বাণতন্্র (১০, ৭৯)]। 
৪৭ ক্ষিতিমোহন সেন--প্রাচণন ভারতে নারী [বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৫৭ সাল। 

পৃঃ ২৬-২৭ ]। 2 



এই. দগাকর ভার. 

8৬ , হার (২০1৪1৯৯৫৯৭১) ছটনাটি হটে ১৮1৪1৯১৫৯ তারিখে 
' পরাবৃত্ের | বেদ-পররাণ-্মাতি-স্াহিত্য-ইীতহাস] নজরে সহমরণ প্রথা কেবল ভারতবর্ধেই 
নহে, দেশাস্তরেও [ রূরোপ-জাপান-সথিয়া-আরচ্চিপ্লেগোনীন ] দেখা গিয়াছিল। ১৭৯৯ - 
'খ-পদ্টান্দে মহারাজ কৃষচন্দের অনাতম সভাপশ্ডিত গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের মতাতে তদীয় ৰ 

, অশীতিবর্ষবয়স্কা সহধার্্মণীকেও সহমততো হইতে হইয়াঁছিল। [কুমুদ নাথ মাল্লক--সতশগাছ 

(৯৩২০ দাল। পৃঃ ৭৯)]। আশ্চর্ষেযর বিষয় বর্তমান বংশ শতকেও এই বর্্ঘর প্রথার 
, প্নরনষ্ঠান হইতেছে [যুগ্বান্তর! ৩-৬-১৯৫৩ খনীঃ]1 প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাঁকুড়া 

আক্েস্বর শিবের গাজনে রানে জবলম্ত চিতা প্রস্তুত কাঁরয়া ভক্তেরা উৎসবাঁদ কারত। এই 

উৎসবের নাম 'সতঈদাহ'। সতদাহের এই উৎসব ইহার ব্যাপকত্ব নিদ্দেশ করে। [কাল- 

. পেচার রঙ্গদর্শন- একেশ্বর-বাকুড়া যেগান্তর। ২৮-১১-১৯৫৩)]। বদ্ধমানে 'সতীর মাঠ" , 
জতীদাহের স্মৃতি বহন কাঁরতেছে [ কালপেশ্চার বঙ্গদর্শন-_মূসলমান যুগের বদ্ধধান 
(যূগাস্তর। ১০-৪-১৯৫৪) ]1 

৪৯ 'বামে শবাঁশবাকুত্ত দাক্ষণে গোম্গাঁছজাঃ--ইত্যাঁদ' | 

&০ 'ক্ষাত মোহন সেন-প্রাচীন ভারতে নারী [বিশ্বভারতন গ্রল্থালয়। ১৩৫৭ 

সাল। পর ৪৮]। 

&১ হরপ্রসাদ শাস্তী [দি জর্নাল অব দি বহার এণ্ড ওঁড়ষ্যা রিসার্চ সোসাহীটি . 
(১৯১৯৭ খহীঃ। ৪র্থ ভাগ। পৃঃ ৫০৮--)]। অনুশাসনের রূপটি হইল 'লাহ (ই) লী- 

বা”। শাস্নী মহাশয়ের মতে ইহা লাহিড়ী-ঝা [ €ওঝাংউপাধসয়]। ডাঃ সূনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্য ইহাতে সম্পূর্ণ আস্ছাবান নহেন। দুষ্টব্যঃ নীহাররঞ্জন রায়-_ 
বাঙালী 'হন্দুর বর্ণভেদ [বিশ্বাবিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল। ]। 

| ৫২ প্রচলিত ছড়াতেও চাট্রুতি, মুখাট প্রভতির উল্লেখ আছে--'মুখোঁটি কুটিল আত 

, বাঁড়ুরি তো সাদা। তার মধ্যে বসে আছে চট্ট মহারাজা ॥' পাঠাত্তরে এই ছড়াটির দুইছন্ের 
শেষোক্ত শব্দদ্বয় 'বান্দঘাটী সাদা ও “চট্ট হারামজাদা, পাওয়া যায়। ডাঃ সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় এই পাঠান্তরের টকা কাঁরয়া একদা বলিয়াছিলেন--হ্যাঁ, ছন্দ আছে তবে যুক্তি 

নাই; ! ৃ 
6৩ 5. 70. 0002৮661111005 0088৮ 0£ 19515 80119100900 ০: [0090- 

2058877 [10191009821 0011986 061000975 0010000677012,502 ৬ 015038, ৮. 35০] 

৫68 1). 0. ১০০0--1780015 07 3610£515 190809869 500 146520010 

[০ 0. 2927. 0, 585-88]. 

৫6 2 22002 [281660.05 5. 0 0805102 0801157606 ৮% 506 

45156050016 ০: 13020881. 10690000010. 0. 24]. 

৬ ধক্ষাতি মোহন সেন_বাংলার সাধনা [বিশ্বীবদ্যাসগ্রহ। ১৩৫২ সাল। পঃ 

(৮)।]1 | 
$৭ কৃষ্দাস কাবরাজ--্রীত্রীচৈতন্যচারতামৃত [ মধ্যললা--শয় পারচ্ছেদ এবং 

পারচ্ছেদ। অন্যললা--৬ষ্ঠ পারচ্ছেদ ]। 

চরিত হালা [শারদশীয় যুগান্তর, ১৩৫৮ জাল! 

পৃঃ 8৩৭। 



লি আনত 1 দিঘিশ ত শাসুরজিিদড এ পাত ভর ৮ দিবসটি দত্ত ওলা তি টুলস চন নি বারা হ ৭ এ 
ক লিখ তি ঘা রর তি রি চা 

ভারত ৩০ 

বাকিদের কান্তা খাই পৃনবস্তা [শারদীয় যান্তর। ১৩৬০কগল। সঃ 
৯৭ 117 4 

৫৯ াণগ্ররে অন্রূপ তামাসিক খাদ 'পচামাছের চাটন” গ গাওয়া বায়। ১ 

৬০ আভিজ্ঞান-শকুম্তলেও 'সুল্পমাংসছুইট্ঠো আহারঃ-এয় কথা আছে। ইংরেজশি 
ওমৃলেটের অনুরূপ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নিদয়ার সাধভক্ষণ 1-এ লে ডল্বে তোল ক 

বড়া'-র উল্লেখ পাওয়া 'যায়। | 
৬১ ভাতের কথা চর্যযাপদে ['হাঁড়ত ভাত নাঁহ নাতি আবোঁশ' 1, শীককীনে 

[ 'ভাত না খাইলি তবে" তাহার কারণে" ] আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রাক-আর্ষ, 
বূগে চালের ব্যবহার এদেশে ছিল বাঁলয়া মনে করেন * রর 

7008017 €06 00181081 1090595 08 10019, 50106 01 1301) ৮4610 98 0%211590 

"৪5 006 415209 88812056 11200 086 1969 1090. 0 980 10205 ও, 0090 02৮08, 

1020 0660. 00105862086 1709 01008215 020550. 200, 00016 0০0 0206 ৮26 

09919" 09 4£1/210 10905508076. 4১19805 0560 %0 68 100799127 00102036 

০৫ 27167 800 46101 2100. £000 57010) 6 13955 075 57010 10001002 ৮0008 

০0৫ 1509, 1)8186 ৪00 &1)66.171)6 68015 1000 101 01৪ 008 ৬6৫9, 4১17905 28 

91165. 5 00৪5 07009098090 99920 70101 06509400629 81000011506 2৪ 

021169. ৮8700916256 1108 291010060. 10816. 

[ 'দেশ' পন্লিকায় (১৯ বর্ধ। ৩ সং। ২৭শে আধা ১৩৫৯ সাল।) নাঁলনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
িরচিত প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালশর খাদ্যাপ্রয়তার সন্ধান নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত । ]। 

৬২ কালপে"চার দু'কলম [বটতলার সাঁহত্য (তিন)। ফগান্তর। ৯-৬-১১৫২)]। 
কালপে*চার বঙ্গদর্শন [ পঞ্চানন ও পণরসাহেব (ষ্গান্তর। ২৯-৯৮-১৯৫৩) 11 

সুকুমার সেন-বটতলার বেসাতি [বিশ্বভারতাঁ পন্নিকা। শ্রাবণ-আশ্বন। ১৩৩৫ 
সাল।]। 



॥ ২০ ॥ ভাঁরতচন্দ্রের ভাষ। 

ভূমিকা 

খুষ্ট জন্মাইবার বহ: পূর্ব হইতেই নানা ভাষার অবস্থান ও সংমিশ্রণ 

বাঙ্গালা দেশে আরম্ভ হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গে খাীষ্ট জন্মাইবার কিছ পূর্থে 

আর্যভাষা স্থাপিত হইতে সুরু কাঁরয়াছিল। ভারতবর্ষে চাঁরাট বিশেষ ভাষা-. 

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা পাওয়া যায় (ক) নিষাদ বা অস্ট্রিক (খ) দ্রাবড় 

(গ) আর্য বা ইন্দো-য়ুরোপীয় এবং (ঘ) কিরাত বা ভোট-চীন। এই ভাষা- 

চতুষ্টয়ের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্তেও পারস্পাঁরক প্রভাবের ফলে কতকগ্ল 

সাধারণ লক্ষণ পাঁরস্ফুট হইয়া উঠে। মাগধাী অপত্রংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষার 

সৃষ্টি। বাঙ্গালা ভাষার ভ্রণাবস্থা চর্যযাগীতিগুলিতে দোখতে পাওয়া যায় ১। 

করে। গীতগোবিন্দ মূলতঃ শৌরসেনী কিংবা প্রাচীনতম বাঙ্গালায় রচিত 

হইয়াছিল, তাহা বিতর বিষয় তথাঁপ ইহা অনস্বীকার্য যে, এই ধারাতেই 

পরবন্তরঁকালের বৈষব পদাবলীর সৃজন ও স্ফুরণ। অপন্রন্ট [৯ অবহটঠ] 

ভাষায় রচিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গ্রন্থে কিছু কিছু বাঙ্গালা শব্দ পাওয়া যায়। 

সদযাক্তকর্ণামৃতে, কাব ধম্মদাসের বিদগ্ধমুখমণ্ডন গ্রন্থে উদ্ধৃত দুই-চারিটি 

কবিতা-ছবে, সর্্বানন্দের [খাও ৯২ শতক] 'ীকাসব্বস্ব' গ্রন্থের কোন-কোন 

শ্লোকে প্রাচীনতম বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেকশনভোদয়াতে 

[১৯ অধ্যায়] মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা ভাষায় রাঁচত একটি প্রেমের কাঁবতা আছে। 
ডাঃ সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ইহা প্রাক্-তুকর্ঁ আমলের রচনা । 
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গণীতিকাব্যের ধারা মধ্যযুগীয় বৈফব-পদাবলী এবং 

মঙ্গলকাব্যের ধারার সহিত সংয,ক্ত। খাশজ্টীয় দ্বাদশ শতকের সেন-বর্্ম পর্তে 

বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের বন্যা আসে ব্লান্মণ্যধর্মের ও সংস্কৃত সাহাত্যের 

পুনরভ্যুদয় এই যুগের বৈশিষ্ট্য। বড়ু চণ্ডাঁদাসের শ্রীকৃষ্কীর্তনে মধ্যযুগণয় 

বাঙ্গালা ভাষার উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃফকীর্তনের ভাষাও আড়ম্ট। 



: ভারতচন্দের' ভাবা [50 ৩2৬ 

ক্রমশঃ এই আড়ষ্টতা লোপ পাইয়া ভারতচন্দ্রে কাব্যে আধনিকতার টনিনাি 

সূচিত করিয়াছে। | 

বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বহাদন হইতেই টি 
আসিতেছে । এই ব্যবহার অবশ্য কিয়দংশে রচয়িতার আভরঁচির উপর নির্ভর 

করে। খীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, 

সাহিত্যের শব্দভান্ডারের এক-তৃতীয়াংশ সংস্কৃত শব্দ অধিকার করিয়াছে। 

কিন্তু এই জাতীয় শব্দপ্রাচ্র্য্য সাঁহত্যকে জনসাধারণের নিকট দুব্বোধ্য করিয়া 

তুলে নাই। 
1006 92.091001191106 (615001509 2.5 9099,011 015 0016 1700192,96 

৪190 ৪1001) 0১6 101161617027906 2100 ৮1500101006 181750966 

৮125 101100) 90801110106160 00 086 00156005 08101011885 0 581790011, 

1 0010 230 109 00106 00760 10 597 1081 006 1217509,56 ০ 
1110016 1361759]1 [9090, 9001) 25 11) 19৮1-1051012009, 01 169,511878, 

[09.59, 01 131791902.01)9,8019,, ৬1৪. 0115 (00 198790 107 006 279.9983. 

7901016 5915. 968,0115 10900171176 90011197 10) 2. 90051010590 

1300891]1 ০৮০ 51009 006 740) ০6007: 1010 00619020969 23 

18691 90160. 01: 8.100018.] [ ২.৮ 

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বর্তমান। 'অধঃশিখ', 'ির, 

'তমঃ' 'তেজঃ, 'ধনুঃশর' প্রসীদ' 'পুনঃ" 'স্পিঃ, 'হরধনুভর্গ' প্রভাতি ব্যতিত 

'কেশবায় নমঃ", 'ঙ্করায় নম ইত্যাঁদ সংস্কৃত-বিভাক্তিযুক্ত পদ ব্যবহার ভারত- 

চন্দ্র করিয়াছেন। কখনও কখনও কবি সম্বোধন পদে [যথা--কিপামায়, 

'জগল্মায়'] সংস্কৃতানুগ হইয়াছেন ; আবার, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত শব্দের একন্লা- 

বন্থানও বিরল নহে, যেমন--তস্যোপার দিগম্বরন' ধবঞ্ুপদ প্রসৃতাস, প্রভাতি। 

অন্নদামঙ্গলের কোন কোন সঙ্গত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে এবং কোন কোন সঙ্গীত ও 

কাব্যাংশ ভাঙ্গা সংস্কৃত ভাষায় বিরাচত হইয়াছে। কিন্তু প্রচুর পাঁরমাণে সংস্কৃত 

শব্দ ব্যবহার কাব্যের রসকে ব্যাহত করিয়াছে বাঁলিয়া মনে হয় না। 

প্রায় সকল ভাষাতেই দেখা যায় যে, কাব্যের ভাষায় কয়ৎ পাঁরমাণে প্রাচীন 

শব্দ এবং রূপ সংরাক্ষিত থাকে কারণ, কাব্যের ধারা সমপ্রাচীন কাল হইতেই 
ভাষাতে স্থিরীকৃত হইয়া যায়। কথ্য বা লাঁখত-গদ্য ভাষাতে অপ্রচলিত বহু 

পুরাতন শব্দ [ অমিয়া, আছিল, তেই, 'দিঠি, হেদে ইত্যাদি] কবিতার ভাষাতে 



ৃ 1, * খুটি, জব, রয়গুশাকর ভারতচল্্র 

ব্যহত হইতে দস ষয়। ভারতনন্দের রচনাতেও এইরূপ বহন শব্দের 
 র্শন মিলে। অল্নদামঙ্গল'ও বিদ্যাসন্দরের পরিগ্যালতে বানান সন্বদধে বিশেষ 

'জনবধানতা লাক্ষিত হয়. '[দুষ্টব্যঃ যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি_প্রাচখন পাথর 

বানান]। ইহার জন্য অবশ্য লাঁপকরের অজ্ঞতা বহুল পাঁরমাণে দায়ী কিন 

ইহাতে তংকালীন উচ্চারণ ভঙ্গীর সস্পম্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারতচচ্দের 
প:থিগ্যীলিতে এই জাতীয় শব্দগ্যাল প্রায়শঃ নজরে পড়ে_অগো [-ওগ্ছো, 
দম্বোধনে ], আল [ সম্বোধনে কিংবা আলোক অর্থে], তাম্ব [-তাগ্ন], পায়ো- 
পায়ে [-পেয়ে], মাজ [মাঝ], মাল্যানী [-মালনী], লড়ে [-নড়ে], 
সাঁত-সাতে [-সাথ-সাথে], সাদ [-সাধ], পিন্দ [-দি্কু] প্রভাতি। 

ছন্দ ও পদ-লালিত্যের জন্য সাধু ভাষার শব্দের সাঁহত বহ প্রচালত শব্দের 

ব্যবহার লক্ষিত হয় যথা-_অল্পেয়ে [ -অল্পায়্যা, তৎকালীন রূপ], আঁকিশলা, 

:জআটকুড়া, আঁটুপাত [ € আঁউঠ € আম্ন্ট], আল্যা [- উজ্জল ৯ উজালা+ 
জালো ৯ আলা+ইয়া, জোড়কলম শব্দ), ঘণ্টে, ঝুটাঝুঁটি, টেরফের, ডেকরা 

[বিকল্পে- ডেগরা, ডেঙ্গরা, ডোকরা 1, ঢেকা, দাঁড়গোঁফ, ধোপা, ফেকো, বিটলা, 

ভায়া, ভালা, ভেট, মাগী [ € মাউগী], লাঁথকীল প্রভীতি। মাশ্রত শব্দ 
প্রয়োগও রাহয়াছে যথা- অন্নপানি, খানাপিনা, পানপানি, পানিফোটা প্রভৃতি । 

ছন্দের জন্য এবং অন্যান্য সংষ্মিন্ট কারণে শব্দের সঙ্কোচন ইত্যাদি 
কাব্যের ভাষায় একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও ইহার দষ্টান্ত 

বিরল নহে-_আইসাশ-মাসাশ, আন্দল [আন্দোলন। 'কন্দল' শব্দের প্রভাব- 

ঘুক্ত বলিয়া মনে হয়], আশ [€ আশা] উজলা [ € উজ্জবলা 1, ওথায় 

["€ হোথায়], করি-ধার-স্মরি [-ইয়া ৯-ই], কৈতে [€কাহতে। আভ্যস্তর 

'ছ'লোপ। ], কৈস [ € কহিস 1, খায়াই [ € খাওয়াই। ব-শ্রতি লোপ 1, গার্ম্ম- 
নার্স [গ্রীষ্ম-বর্ষা কাল অর্থে], চাতরে [ € চাতুরীতে ], জাঁউ [€জাঁব 7, 

জীলে [জীবিত রাঁহলে ], তন [ € তন], দড় [€দৃঢ়], দিও [য়-শ্রুতির 
অপ্রয়োগ ), দিনো-সকলেরো [পরের স্বরবর্ণ পূর্র্ঘথ পদের সাঁহত সংযুক্ত 

হইয়াছে), দুখ [€ দুখ € দুকৃখ € দুঃখ], পর [ € উপর, প্রহর 1, ব্যবসাই 

[ এ ব্যবসায়ী 1, বিয়া [ € বিবাহ], ভর্সা [ € ভরসা, ভরোসা (€ ভর +বঙ্)1, 
ভিন [€ ভিন্ন), মৃখান [ € মুখখানি], রীত [€রাঁতি], লগ [লবঙ্গ], 



ভারঙাঃগোর ভাষা খন 

সুখ [*লম্মুখ], সরবরা [ € লরবরাহ ], সাঁই [ € গোসাহি € গোষ্রার্মী 1 
প্রভৃতি। , - 

নানাভাষাবিদ কাব তৎসম, তন্তব, দেশী ও বিদেশী শব্দাবলীর দ্বারা 

তদীয় কাৰ্য-সরস্বতশকে অলঙ্কৃত কাঁরয়াছিলেন | ")ভারতচন্দের রচনাবলশয় 
কিয়দংশে বজবুলি ও পাশ্চমা হিন্দী ভাষার যে-প্রয়োগ দেখা যায়, চ্ছানাস্তরে 

তাহা আলোচিত হইয়াছে | |আরবাঁ, ফারসী, তক শব্দ ব্যতীত ভারতচন্দের 
কাব্যে এই কয়াট শব্দ পাওয়া যাইতেছে [প*-পর্তগীজ, ফণ-ফরাসী ] 

-ইঙ্গরাজ [€ পণ 1081621, এলেমান [ক পণ 41160708001, ওলল্াজ 

[ € ফণ 0127062], দিনেমার [ € ফ০1091010210], ফরাস [ € ফুণ্ী ছো008 

সফরাঁস]। মনে হয়, চন্দননগরে বাসকালীন কাব এই বিদেশী শব্দগুলির 

সাহত পাঁরাঁচিত হইয়াছিলেন। কাবর রচনাবলীতে ইতস্ততঃ কয়েকটি 'হিজ্দী 

শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে-_-আটক [€ অটক্], কড়খা [€প্রা কড়কুখ «সং 

কটাক্ষ 1, কুজড়া|[ « কু'জড়া 7, কোড়া, ঝুটআুট্ ঝাড়, ডেরা, পয়দল, মোরছল, 
রামজনী, হুক্ ইত্যাদ। একটি পশৃতু শব্দও পাওয়া বায়-পাঠান [«পষ্- 

তানা]। অতঃপর ভারতচন্দ্রে বিবিধ রচনাবলী [অ০-_অন্নদামঙ্গল, বি*নবিদ্যা- 

সুন্দর, মাণ-মানাঁসংহ, কণ- কবিতাবল, র*-রসমঞ্জরী| হইতে কাব্যাংশ 

এবং শব্দের উদ্ধাতি সহকারে ব্যাপক আলোচনা করা যাইতেছে । 

॥ধবানতত্॥ 

বিপ্রকর্ঘ£_কাব্যের ভাষায় বিপ্রকর্ষের সমাদর স:প্রাচীন কাল হইতেই 
সুবিদিত। ইহা অর্ঘতৎসম শব্দের 'বাশম্ট রূপ--প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় ও 

আরবী-ফারসী আদি বিদেশী শব্দ-ব্যবহারে ইহার দর্শন মেলে। 

“[1) 13806911, 11000916 ৮0৮/618 06161077176 00161 291016 00] 

0096 1) (3917 0000£010, 29 1 1009 120£09269. ৬0105, 

40159715০01 10091870, 02100000010 (0 00119017909 1) 7390821$ : 

610067 006 1009 1956 1006 [9700 01 ৪. [08] ৬০৬6], 01 91%1৫- 

18756 [৩1 

/ ভারতচল্দের কাব্যে বিপ্রকর্ষজাত শব্দের নমূলা-একত্তর, [€ একর], খেয়াত 
[*খ্যাতি], ধৈরষ [ধৈর্য্য], পরকাশা [ প্রকাশা ], বজ্জর [বজ্র], 
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বিমারষ [€বিমর্ধ], ভুরু [ভ্রু], শরুঘন [€শকমঘ)], স্বতন্তর 
[«স্বতল্মা]। া 

বিদেশী শব্দ-কুলুপ [€কুল্ফ €কুক্ল] জখম [জখম], 

জাকর-জগির [€জিন্র], তুরুক [ «€তুর্ক], ফাঁকির [ € ফিক্রু], ব্রুজ 

[ € বুর্জ], শহর [ € শহর), সরমা € শর্ম]। 

অপিনাহতি £_চর্যযাপদে, সর্্বানন্দের টীকাসর্বস্বে এবং বাভন্ন 

'লাঁপমালাতে আঁপানাহতির ব্যবহার দেখা যায় না। মনে হয়, খুশষ্টীয় সপ্তদশ 

শতকের পূর্ব বাঙ্গালা ভাষাতে আপনাহতির ব্যবহার .ব্যাপকভাবে দেখা যায় 

নাই। মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষাতে আঁপনাহতির অর্থ ছিল পূব্ববস্তাঁ ব্জন 

ধ্বনির পূব্রে উচ্চাঁরত ই বা উ- ধ্বান। বর্তমান সাহিত্যের ভাষায় আভগশ্রীত 

ও সঙ্কোচনের ফলে মনে হয় মুখ্য স্বর এবং আঁপানাহাতর স্বর একযোগে কাজ 

করে। পাশ্চমবঙ্গের ভাষায় আঁপানাহাতির স্বর সংরক্ষিত হয় নাই, উপরস্তু 
অন্যান্য ভাষাগত পাঁরবর্তন আসিয়াছে । 

ঝা 06 0996 ০0: 109 6৬1 13612911, 01010017501 0) 9159] 

৬০0/815, 1, %, 01 010 96016511, 006 10061777901266 91961011000 9/2,29 

15 00121090101 195 51810 ০0: 09 006 [01000010601 7110016 

1362088]1 200 01 079 [019610-09 01915003 9101010]5 06700109- 

(05095 06 0০008176708 01 10)6 21200)600, 1, %, ড/11101) 15 0016 ৪. 

৫108129.066115010 0: 17361)5911 [81]. 

ভারতচন্দ্রের ভাষায় আঁপানহিতির ফলে উৎপন্ন স্বরধাঁন পর্বস্তাঁ 

রন সত লয় দিছে ভারতচন্দ্ের ভাষাতেই প্রথম দেখি, আঁপাঁন- 

নল পকএপক্রসত/টন সি টারিিদিনীলিরিটি 

হয় তাহা বলা কঠিন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ [খীঃ ১৭শঃ] আঁপানাহাতির 

দৃষ্টান্ত স্মপ্রচুর ন্তু আভশ্রাতির উদাহরণ একাঁটিও নাই। ইহা হইতে অনুমান 

কাঁরতে পারা যায় যে, সাহত্যের ভাষায় আভশ্রাতর প্রভাব খপম্টীয় অষ্টাদশ 
শতকের প্রথমার্দেও দেখা যায় নাই। ভারতচন্দ্রের প্রাচীন সংস্করণগালতে 

খাত, “আলি প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধানিক সংস্করণ- 

গাীলতে ইহাদিগের রূপ দাঁড়াইয়াছে "খেতে, 'এাঁল” ইত্যাদি। ডাঃ সুনীতিকুমার 
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চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বসির নিসার এনরিকে 

পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধমান ও নদীয়া অঞ্চলের উপভাষার উচ্চারণপদ্ধাতির প্রভাব 
পাঁড়য়াছিল। আঁদ-মধ্যযূগের বাঙ্গালা ভাষার-_-খাইতে, আইীল- হইতে--খাতো, 
খাতি, খাই[তি, খেতে এবং আলি, এঁলি- হইয়াছে । 'খেতে' ও 'এালি' রূপ নব্য- 

বাঙ্গালা ভাষাতে দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের ভাষায় অনুরূপ কয়েকাঁট দস্টাস্ত-_ 

বস্যা, বাঁধ্যা, বিনায়্যা, ভাব্যা, সয়্যা, সাধ্যা প্রভৃতি ৬ ]। 

সাঙ্ধঃ_ভারতচন্দ্র তাঁহার রচনায় বহচস্ছলে সংস্কৃত সাঁ্ধর নিয়ম মানিয়া 

চাঁলয়াছেন, যথা-অমৃতান্ন মুখে তুলি" দিলা [অন], কৃপাবলোকন কর [অ*], 
রা এ পারা আ৪ আজ সক 

নাগযজ্ঞোপবশতা মণ্ডাগ্িমালা গলে [অন 1- প্রভৃতি। 

ভাষার লালিত্য ও ছন্দের গত অব্যাহত রাখিবার জন্য সান্ধ না করিয়া 
শব্দগ্লিকে কখনও কখনও পাশাপাশি রাখা হইয়াছে । ইহা অবশ্য বাঙ্গালা 

বাচনভঙ্গীর সাঁহত সমঞ্জস, যেমন- কৃষচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর অণ], দেবধাষ রক্গধাষ 

রাজধাষিগণ [অণ1, নয়ন অমৃত নদ [রণ 1, রাজা ইন্দ্র প্রায় [অণ্1- প্রভৃতি। 

আবার ছন্দের খাতিরে শব্দ সঙ্কোচনের জন্য কখনও কখনও সান্ধ করা 

হইয়াছে, যথা- আঁ্ছ মধ্যে অন্ত্যথ জীবন (আন্ত+ অথ) [অ০], তোমারি এ 

অধিকার (তোমার +ই) ['বিণ1, দিকাঁদক ভেদ নাই (দিক+ আঁদক ) [অন], 

রক্মাদিরো এই ভয় (ত্রন্মাদর+ ও) [অন], বন্দাদেবী দেখাসিয়ে (দেখ + 

আঁসয়ে) [কণ]- প্রসাীত। 

॥রূপতত্ব॥ 

প্রত্যয় ঃ_-ভারতচন্দ্রের কাব্যে বহন সংস্কৃত কৃদস্ত ও তাঁদ্ধতাস্ত জ 

ব্যবহৃত হইয়াছে। _ এ্তদ্যতশত বা বাঙ্গালা [প্রাকত-জ] কৎপ্রতয়াস্ত, বাঙ্গালা 

তীদ্ধতাস্ত এবং বিদেশী তা্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দেরও সংপ্রচুর £ প্রয়োগ ভারতচল্দের 
কাব্যে দষ্ট হয়। এইস্থলে কয়েকাঁট নিদর্শন প্রদত্ত হইল-_ 
বাঙ্গালা [প্রাকৃত-জ | কৃৎ প্রত্যয় £ 

-অ [ইহা অনুরুপ প্রত্যয় “ও” বা “উ' হইতে আভন্ন | আকু-পাকি, 

উড়ন-উড়। পা 



ইউ রায়াগাকর, ভারত্চল্র 

টি : শন [কারে সবরের পর -ওন1_-ানদন [প্রসারে 'অনাকাঙদনা] 
| নন, মরণ, যান, লূরািন। 

-আ- পড়া-শুক।' 

আই- রাজাই [ব্লাজত্ব করা অর্থে], ভটাঈ ['হন্দী শব্দ, ভাট কর 

অর্থে 1 

-আইৎ- ডাকাত [ € ডাকাইত 1, বাইীতি [যে বাজায় অর্থে ]। 

-ই [ভাববাচ্যে]_হাঁর ['ইহার আঁধক আর হারি কারে বলে' [বিণ] ]। 

সউআ [-্উয়া] চলিত ভাষায় -ও [আন.যাঙ্গক অভিশ্রুতি সহ]-_ 

পড়ুয়া » পড়ো » পোড়ো। 
-উক-খেকো [ € খাউকা (৬খা)]। 
-উল+ইয়া, উলে--ঘুরুলে [ € ঘুরালয়া ]। 

-ক- ফাটক, ফটক [ ৬ফাট:]। 

-রা বা -এরা- লুেরা [লুঠ করে যারা ]। 

বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় ঃ 

-আ [স্বার্থ নিন্দা, টিন রর ররর একা, পশ্চিমা, বিটলা, 

বোঁদেলা, মিঠা, হাতা । 

-আই [ আদর-অর্থে |__কানাই, গণাই, বিশাই। 

-আম [ভাব-অর্থে 1 ঠকাম, ভাঁড়ামি। 

-আর [কর্তবোধক 1- গোঁয়ার [ € গাঁওআর € গ্রামকার ]। 

-আল, প্রসারে -আলী [গুণ, সম্বন্ধ, শীল অর্থে ]__দামাল, পাঁকাল, 

চতুরালী, নাগরালা, বাঙ্গালী [ ফাণ বঙ্গাল ৯ বাঙ্গালা (দেশ)+ঈ (সম্বন্ধে)]। 

-আল্, -ওয়াল [হিন্দী -বাল], -গল [বিকৃত বাঙ্গালা রূপ ]-- 
কোটাল, ঘড়ীয়াল, ঘোষাল [ঘোষ গ্রামবাসী 1, সদীয়াল, ঘাটোয়াল [-ঘাটাল 

. » ঘেটেল ], আশাওল [আণ 'অসা+ন্বালা ]। | 

ই, ঈ [সম্বন্ধ, সংযোগ, শশল ইত্যাদ অর্থে ]--কেরাণণ, কোতোয়ালী, 

জাহাজী, দিশি, দেশী, বাহাদুর, বিলাতী, বেইমান, বৈকালণ, শাহনশাহা, 
হাজশ। 
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ই, -ঈ [বিশেষ্যে প্রযুক্ত বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রতায় পথ, পুথ্ণী, বূড়ী, 
মামণ। ং 

"ইয়া [স্বার্থে শীলার্থে] কুন্দালয়া, দরবারয়া [৯ দরবেরে ], 

বাহাত্তারিয়া [৯ বাহাজ্জুরে 7, রা্গিয়া, রায়বাঁশিয়া [৮ রায়বেশে ], সঙ্গিয়া। 

-উয়া, চাঁলত ভাষায় -ও (আঁভশ্রুীতি সহ) [ সম্বন্ধার্থে]-_নাটুয়া, মেসো 
[ € মাউসা € মাউসুয়া (মাউস € মাসী)]। 

-টা [তাচ্ছিল্যে]_কেটা, সেটা। 

-ড় বা -আড়, -্ড়া, -্ড়ী [স্বার্থে ]_বিউড়ী, ভাঙগড়, ঘাঁসয়াড়া 
[ ঘেসেড়া 1, চেঙ্গড়া, দেহড়ী [ সদেহুড়ী]। এই প্রত্যয় 'র' রূপেও পাওয়া 
যায়_ভায়রা [ ভায়রা-ভাই ]1 

-ত [ ভাবদ্যোতকার্থে ]-আইহত | আবিধবন্ব ]। 

-তা [পন্র জাতীয় বস্তু বুঝাইতে ]_রাঙ্গতা। 

-ন। প্রসারে -না, -আনী, -ইনি (স্ত্রী বাচক প্রত্যয়) সাঁতন-সাঁতন*, 

বেহাইন-বেয়ান, ঠাকুরাণী, ডাঁকনপধ, ননাঁদনী ['ননদ' মূলে স্নীলঙ্গ শব্দ, 
কাব্যে “ইন” যোগ্ন করা হয় ], নাতন?, প্রেতিনী, বাঘনী, সোহাগিনী। 

-পনা [ভাবার্থে]_কুঁটনীপনা, ধূর্তপনা। 

-ভরা [ পাঁরমাণার্থে | গালভরা । 

-ল, প্রসারে -লী [সম্বন্ধে, সাদৃশ্যে ]_ছাওয়াল [ছান্রাল], দীঘল, 

-স, -আসিয়া [সম্বন্ধে] বারাস্যা, বারমাস্যা [ € বারমাসিয়া ]। 

তদ্দিত-রূপে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ ঃ 

-জাত [সমূহ অর্থে] এয়োজাত। ['জাত' শব্দ সমূহ অর্থে প্রযক্ত। 

ফারসী 'জাৎ, প্রত্যয় ইহার পাঁহত সম্পৃক্ত নহে।]। 

বদেশশ তান্ধিত প্রত্যয় £ 
-আনা (-মানা) [অভ্যাস বা শীল অর্থে], প্রসারে মন কন 

নজরানা, হিন্দুয়ানা, 'হিন্দুয়ানাী। 

-কশ্ | কন্ম অর্থে]_ঝাড়কশ্। ' 
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-খানা | স্থান অর্থে] গড়খানা, বালাখানা। 
“গার | স্বার্থে] গুণাহগীর্. দিল্গীর। 
"চা [কম্মাঁ অথে]-_খাজাণ্নন, বাবৃচ্চি। 

দার [ধারক বা কর্ত অর্থে] খাসবরদার, চোপদার, জমাদার, দফাদার, 

দাগাদার, মজুমদার [-_ মজবন্দার 1, সমাদ্দার [শুমারদার ]। 

-বাজ্ [অভ্যস্ত অর্থে ]_দাগাবাজ। 

-য্লার্ [অস্ত্র্থে হাতিয়ার, হঠাসয়ার। 
উপর্গ$ -খাঁট বাঙ্গালা ভাষায় স্বকীয় অর্থাৎ প্রাকৃতজ উপসর্গ অত্যন্ত 

কম। ভারতচন্দ্রের রচনায় অন্োক্ত বাঙ্গালা ও বিদেশী উপসর্গগ্ীল পাওয়া 
ধায়” 

বাঙ্গালা উপসর্গ 

অনা-| মন্দ অর্থে ]-অনাসূন্টি। 

কু-[ নিন্দনীয় অর্থে] কুকথা [কু কদর্থে ], কুকাজ। 

নি-[ না অর্থে] নিবারণ, নিলাজ। 

সু-[ প্রশস্য অর্থে] সুজন, সূছাঁদ, সৃমন। 

হা- অভাবার্থে 1 হাঘরিয়া [৯ হাঘরে ], হাভাতিয়া [৮ হাভাতে ]। 

বিদেশী উপসর্গ ঃ 

গর- [ €ফা* গৈর্্-না অর্থে ]-গরহাজির। 

বে- [নিন্দনীয় অর্থে] বেইমান, বেহিসাবী, বেহোঁসি। 

বদ্- [নিন্দার্থে]_বদকাম, বদনাম। 

সমাস $_গারসূতা', পবকশিত-পুন্ডরীক-কার্ণকা' 'সবিনয়', ণহমকর- 
শেখর প্রভৃতি সংস্কৃত সমাসের দষ্টান্ত ব্যতীত ভারতচন্দ প্রচুর পাঁরমাণে . 
(বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সমাসের দস্টান্তও মলে । যথা-_ | 

দবন্ব_অন্নপান [সহচর শব্দ 1, খানাপনা, দাঁড়গোঁফ, দুধথোড়, বড়া-. 

বাঁড়। লাঁঘকীল, আগোঁপছে (অলক), ঠারেঠোরে (অলদুক), দুধেভাতে 
(অলদক)। - 

দ্বিগচোঁদিকে, পণ্টমস্বর। 
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চি উনিকিন হাভাতিয়া। : 

তৎপনুরুষ--গাঁটকাটা (য়া), শ্রীফৃত-শিকপোড়া ওয়া), চানরস-পান- 
ফোঁটা-বিয়াদায় (৬ম্ঠ৭), ঘৃতে-ভাজা (অলক ৭ম৭), মনোলোভা (উপপদ)। 

কম্মমধারয়-__ভাজাপদুলী, বাজেজমা (অলুক), পলাল্ন (মধ্যপদলোপাঁ), 
এ*ড়েডাক (উপমান), চাঁদম:খ (রূপক)। 

, বহমব্লীহি-অল্পেয়ে, কোলজোড়া, দায়ধরা, পাঁতিলেখা, সোনামৃখ 

(ব্যধিকরণ), কানাকানি (ব্যাতিহার)। র | 

রাখা হইয়াছে, সমাস করা হয় নাই.; যথা-উদর আকাশ, বিশ্বের জনক, লোকের 

মঙ্গল, সৃত চাঁদ, প্রভৃতি । 

শব্দদ্বৈত ঃ-একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ,। অনুকার-বিকারময় শব্দদ্বৈত 

ভারতচন্ট্রে প্রচুর পাওয়া যায়। কয়েকাঁট দ্টান্ত--হীলামাল জপে সদা 'ছালি- 

মিলি মালে [বিণ] [ হীলামাল «€ সম্ভবতঃ আল্লাহ্ মালিক 1, কলরুল, ছলচ্ছল, 
টলট্ুল তরঙ্গা, কোটি কোট রূপ কোট কোট নারায়ণ [অণ] প্রভীতি। 

এইর্প উড়ুউড়, কিলাঁকাল, খানখানি, পাঁচাপাঁচ, টেলেটুলে, দ:ুড়দাড়, 
হুপহাপ, রড়ারাঁড়, রাঁধুবাড় প্রভাতি শব্দ বাঙ্গালাতে অত্যন্ত পাঁরাচত এবং 

ভারতচন্দ্রের রচনাতে তাহাঁদগের অপ্রতুল নাই। 

লিঙ্গ ঃ_ প্রাচীন কাল হইতেই 'লঙ্গবিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা উদাসীন। ভারত- 

চন্দ্র বহন চ্ছলে সংস্কৃতের অন্দর্প 'লঙ্গানমশাসন মানিয়া চঁলিয়াছেন যথা,_ 
আঁতব্দ্ধা বিধবা, পরমা প্রকৃতি, চন্রাহতা নাঁসকা, অসারসংসার-সারা তারিণী- 

তারা- ইত্যাঁদ। কখনও-কখনও ইহার ব্যাতক্রমও লাঁক্ষত হয় যেমন, তাহাতে 

আঁধষ্ঠিত মাতা [স্তীলিঙ্গেরা-কার নাই] [অন], কলদ্কী হইল ইন্দু [স্তরী- 

ধিঙ্গ-চিহন নাই] [অ০], কাঙ্গাল দেখিয়া যাঁদ ঘৃণা নাহ হয় [কাঙ্গাল -_ 

কাঙ্গাঁলনশী অর্থে] [বিণ], চৈত্র শুরু অন্টমীতে [স্রণীলঙ্গ চিহের অপ্রয়োগ ] 
[অণ]- ইত্যাদ। 

.... প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, 'মালন?” শব্দটি 'যে-্তীলোকের মালা আছে' এই 

অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মালী' শব্দের স্ীলিঙ্গে ষে-মালিন' তাহা হইতেছে-- 
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'আলা+নী। পখিতে 'মা্যান' মস ফাহার আছে: পদটি পাও যর 
ইহার অর্থ মালী জাতীঁ়া ঈ্ঘীলোক [সালী+আনী]। 

চন রা, এরা প্র্যয় যোগে [তোমরা, খারা, প্রুষেরা 1, বর 
সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা [চারি ভূজ, বাধ বিষু তিন জনে ], শব্দের 'ঘরুক্তি দ্বারা 

[সহম্রে সহত্রে, স্থানে স্থানে] বহুবচন জ্ঞাপন বাঙ্গালা ভাষার তথা ভারতচন্দর 

রচনায় সুলভ । এতত্বতীত- আদ, আদ কার, আঁদ গণ, আদ সবে, আবল্াী, 

কত, কুল, গণ, গণন, গ্রাম, গুল, জাত, জাল, দাম, নানা, প্রভাতি, বর্গ, ঘত, 

রাজি, সকল, সব, সবাকার, সমূহ- ইত্যাদ শব্দাবলণর দ্বারা ভারতচন্দ্র বহুবচন 

জ্ঞাপিত করিয়াছেন। “সমূহ” অর্থে প্রষক্ত 'জাত' শব্দও ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায় 

-এয়োজাত | তুলনীয় ঃ ফা* 'জাং- মেওয়াজাত ]। 

প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ঘর' শব্দ বহুবচনের বিভাঁক্তরুপে প্রযুক্ত হইত, যথা 
চ্যযাপদে 'মারআ শাসু ননন্দ ঘরে শালী'। ভারতচন্দেও “ঘর শব্দের প্রয়োগ 

আছে-_বাঙ্গালীরে কত ভাল পাশ্চমার ঘরে [অনুরূপ অর্থে আরবা শব্দ 'মহল' 
প্রযক্ত হয় (যথা-স্ত্রীমহল, রাজনোতিকমহল)]। 

পদাশ্রত নিদ্দেশক £__খান, খান, গাছ বা গাছা, গোটা, জন, টা-এই 
পদাশ্রত 'িদ্দেশকগুলির যেরুপ প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায়, সেইরূপ 

প্রয়োগ সংস্কৃতে, ইংরেজীতে কিংবা বিশদদ্ধ 'হিন্দুস্থানীতে অপারজ্ঞাত। ভারত- 

চন্দ্রের রচনাতে এইগুলি যথারাতি ব্যবহৃত হইয়াছে। 

অন্;র্গ£-অন্তর, আগে, উপর [১ পর], কাছে, ঘরে, ছাড়া, প্রীত, 

পাছে, পানে, পাশে, পিছে, বাহর, বিনা, 'বান, বিনে, বিহনে, ভিতর, মাঝ, 

সঙ্গে, সাঁহত, সাথে, প্রভাতি অনুসর্গ পদের ব্যবহার ভারতচন্দরে প্রচুর । কর্ম্- 

প্রবচনীয় অন্দসর্গরূপেও এই পদগ্যাল ভারতচন্দরে প্রফক্ত হইয়াছে। 

কারকাৰিভাঁক্ত ঃ__ভারতচন্দ্রের রচনায় অন্র-লাখিত কারক ও তংপ্রফুক্ত 
বিভাক্তগীল পাওয়া যায়_ 
ক্ৃকারক ঃ 

আঁবভাঁক্তক- রাঁচল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর [ অণ্]। 

সাবভাঁক্তক [-এ, -য়]-_যারে কালে ধরে, শৈবগণে কত মত করে উপহাস, 
তোমায় আমায় গলে দিলে [ অণ]। 
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কম্দ কাগক £ - র্ 

আঁবভীক্তক--দর্শন কাঁরলা বিশ্বেশ্বর ভগবান [মান], নারী জিনা কোন 

কর্ম [বি ]। . 

সাবভক্তক [-এ, -য়, রে] কৃষচন্দ্র ভুগে চাহবে স্বরূপে [অগ্], 

বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় [বি], পদ্মিনী মুদয়ে আঁথি চন্দ্েরে দেখিলে 

[ অণ্ 11 

করণকারক ঃ 

আ'বভীক্তক- সাঁতার খোঁলব 'সিহ্ধুজলে [মান ]। 

সাবভাক্তক [-এ, -য়]-গীীতে তুমি তোষহ আমারে [অ*1, তোমার 

কপায় অনায়াসে পায় অণ]। 

সম্প্রদানকারক £ 

সাঁবভাক্তক [-এ, রে] প্যত্রে রাজ্যভার দিয়া [বিণ], অন্নপূর্ণা দেন 

1শবেরে অন্ন [অণ]) | 

অপাদান কারক £ 

সাবভক্তি [-এ, রে] তোমার প্রসাদে আমি দোখনু অভয়া [মাণ], 

দাঁড় তার তোমার বেশশরে নাঁক বড় [অপেক্ষার্থে] [বিণ], বাঙ্গালশীরে কত 

ভাল পশ্চমার ঘরে [ মাণ ]। | 

সম্বন্ধ পদ ঃ 

সাঁবভাক্তক [-এ, -য়, -র]- লজ্জা হৈল কীত্তিবাসে [অ*], ক্লোধ হৈল 

পাতশায় [ মা" ], বড়র বাসর [মান্য], বাপার ভবন [অ০]। 

জধিকরণ কারক £ 

আঁবিভাক্তক- বসন্ধর-বসহন্ধরা বঙ্সহঙ্ধরা চলে [অ০]। 

সবিভাক্তক [-এ, -স্ন]-স্বপনে কাঁহলা মাতা [অণ], মেবাম্স দিলেক 
স'ধ কোথায় বাঁসয়া [বিণ ]। ্ 

বাবিধ ঃ | 

নমস্ শব্দযোগে ৪থর্ব বিভাক্ত-_গণেশায় নমো নমঃ [অণ ]। 

সাহতার্ে “এরে' বিভক্তি--শিবেরে বিবাহ দিলা সতী [অণ]। 

নে 
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নিদ্ধারণে ৬ন্তী পের) ও ৭মী (74) বভাজ- তের রাজা খে, 

সহ্বশাক্লে বেদ মুখ্য, সব্্দদেবে হি [অণ]। 

নমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী (-এ) বিভক্তি দেখিবারে মির করিয়াছি চিত্র [র*]। 

ল্যবলোপে ৭মী (-এ) 'বিভীক্ত--কাঁহলা মাতা তার মাতৃবেশে [অ০] ॥ 

ভুল্যার্থে ৭মী (-4) িভাক্ত- »মশানে স্বরগ সম [অণ]। 

বাপ্সার্থে ৭মী (4) বিভাক্ত-দিনে দিনে নানা মতে বাঁড়ছে যল্তরণা 

[অন]। 

হাম্বোধষন পদ ঃ 

অগো-ওগোবগো, অরে-ওরে-রে, আল-ওলো-লো, অহে-ওহে-হে, হ্যাদে 

ইত্যাঁদ। ভারতনন্দ্র যেস্থলে সম্বোধন পদে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কাঁরয়াছেন, 
সেম্কুলে সংস্কৃত শব্দরূপের অনুশাসন মানয়াছেন, যথা- আমারে দয়া ছাঁড়য় না 

ভবাঁন, উর দোব সরস্বাঁতি, কৌঁষাক কাঁলকে- প্রভীত। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দের 

পদ-[ অগো, অরে, আল প্রভাতি ]-এর দ্বারা সম্বোধন পদকে পারিস্ফুট কািয়া 

দেওয়া হয়। ভারাতচন্দ্রও তাহাই কাঁরয়াছেন, যথা- আমারে শঙ্কর দয়া কর গো 

[ অণ], ওরে বাছা ব্যাসদেব কি কর বাঁসয়া ! অণ], ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও 

[বি],মর লো নির্লজ্জ আই! তুই তো মাসাশ [বিৎ1, হ্যাদে লক্ষী হৈল 

লক্ষ্নীছাড়া [অণ]- প্রভাতি 
অনেকস্থলে সম্বোধনাত্মক অব্যয়পদ প্রযুক্ত হয় নাই, যথা- শুন বাপা 

শদানিলাম রাজার বাড়ীতে [বিণ], সুন্দর বলেন মাসি ভাব কেন তবে [বি] 

ইত্যাঁদ। 

বিশেষণ £__ভারতচন্দ্রের ভাষা যেস্ছলে সংস্কৃতানূগ হইয়াছে, সেইস্ছলে 
বিশেষ্য ও বিশেষণের লিঙ্গ সমান হইয়াছে, যথা-কমলা কমলালয়া, বাগীশ্বার 

বাক্যবিনোদনি, সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা [অণ]- ইত্যাঁদ। এতন্তীত. বিশুদ্ধ 

বাঙ্গালা বিশেষণ পদ প্রয়োগও দুর্লভ নহে, যেমন_-আতিবড় উগ্র, গাঁক্বত প্রথরা, 
দগ্ধবেরে কাপড়, পড়াশ্দক, বাহাত্তুর়ে কায়স্থ, বৈকালী ফুল, মধুর হাঁস, মিছা 

কথা, যাতায়াতে দূত, সিচা জল, সুগন্ধ মালা, সুশান্ধি মালা--প্রভাতি। 



ই 

- রয়ানিশেষ্ণ£-বাসালা ভাষাতে সাধারণতঃ ক্রিয়াবিশেরণে ক 
সপ্তমীর এ-[ €এ*]-বিভীক্ত হয়। ওহে বিনোদ রায় ধীরে হাও হে, ক্রোধে 
রাণী ধায় রড়ে, ধশীরে ধণীরে কহে ধীর [বি প্রভাত প্রয়োগ ভারতচন্ের রচনা 
হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অকম্মাৎ, পদ্রঃসর, সহসা, হঠাৎ প্রভৃতি শব্দ 

দ্বারা 'ব্রিয়াবিশেষণ পদ ভারতচন্দ্রে কচিৎ দেখা যায়। ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাগ্পিকা 
ক্রিয়াপদ, [ তাখিয়া ঘিয়া, নাঁচয়া নাচিয়া ], স্থানবাচক, কালবাচক, প্রকারবাচক, 
পরস্পর-সাপেক্ষ শব্দপ্রয়োগে গঠিত সব্ববনামজাত ্রিয়াবশেষণের [যত-তত, 

যেখানে-সেখানে, যেথা-সেথা ] প্রয়োগ ভারতচন্দ্রে বিরল নহে। 

নংখ্যা শব্দঃ--ভারতচন্দরের কাব্যে এই সংখ্যাশব্দগুঁল পাওয়া যায়-- 

সাধারণ সংখ্যা শব্দঃ এক, দুই, চার [চারি], পাঁচ, ছয়, সাত, আট, ন 

বা নয়, দশ, একাদশ, বার [ € দ্বাদশ 1, চতুদ্র্শশ [৯ চৌদ্দ], ষোড়শ [ ৯ ষোল], 
কুঁড় [দেশী শব্দ], বাইশ, তেইশ, চতুর্বংশাত, আটাইশ, তৌন্রশ, চৌতিশ 

| 'চোতিশা'-র তশ' শব্দট লক্ষণীয় ; ইহা পন্রশ' নহে], ছন্রিশ, উনপণ্ঠাশং 

[ ৮ উনপণ্ডাশ ], একান্ন, বাহান্ন, বাহান্তর, সাতাশনঁ, শত, সহমত, হাজার [আগন্তুক 

ফারসী শব্দ] এবং অফূত। 

ভশ্নাংশিক£ অ্ঘ, অদ্ধেক [অর্+এক ], আধ, আধই [ব্রজবুলি ]। 

গশিতকঃ দি, দূ [দুনা], দো | দোকার], দোহি। 

সমাসে সংখ্যা শব্দঃ তরি [ন্রিবলী, ভ্রিনয়ন], চতুঃ | চতুম্মখ ], চৌ- 

[চোঁদিকে 1, পণ্চম [ পণ্সমস্বর ]1 

আনিদ্দেশিকঃ গাাট' শব্দ প্রয়োগে, যথা-ভারত কাঁহছে তার গযটি কত 

শ্লোক। | 

সব্বনামঃ--ভারতচন্দ্রের রচনায় ব্যবহৃত সর্্বনামের দস্টান্ত-- 

ব্যক্তিবাচক£ আমা, আমি, মূহি [মুঞ, মুই], মো, মোর, আপানি 

[গৌরবে], তোমা, তুমি, তুহি [৯ তুই], তোর ; তারে, তাহাতে, তাহারে, 
তাহে, সে, সেই, সেহ, তে'ই, তেঞি [ € সং তেন হ]। 

. নির্ণয়সচকঃ ইনি, ইহা, এই, এটা [ ত্স্তকার্থ নির্শর]; উনি, উহা, 
ওই [ পরোক্ষার্থ নির্ণয় ]। 

সাকল্যবাচকঃ উভয়, সকল, সব, সভে। 
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.. জম্বন্ধবাচকঃ যারা, যারে, যাহা, যাহারে, যাহাতে, যাহে, যে, যেমন-তেমন 
[ পারস্পারক সঙ্গাতমূলক ] 1 

প্রশ্নসূচকঃ" কারে, কাহারে, কে, কেটা, কোন। 
আপণ্চক্নল,58 অল্প, কিছ কেউ, কেহ। 

আত্মবাচক£ আপাঁন ['কে বট আপাঁন'], নিজ। 
ধাতুরূপ £_-ভারতচন্দ্রের রচনাবলী হইতে নিম্নে কিছু ধাতুরুূপের দস্টাস্ত 

. প্রদর্শিত হইল-_- 

নিত্যবস্তমানঃ আইন, কাহিনু, নিবোঁদনু [উত্তম পুরুষ]; করে, দেয় 

(দেই) বণ্ে | প্রথম পুরুষ ] ; কহেন, বণ্চেন, যাচেন [ সম্ভ্রমার্থে || 

ঘটমান বর্তমানঃ ছাড়িছে, পাঁড়ছে [প্রথম প্রুষ]। এই +ছে' 

গিভীঁক্ত “ইতেছে' বিভাক্তর সধক্ষপ্ত রূপ নহে। পাঁশ্চমবঙ্গের টিন 

সম্পূর্ণ পৃথক এই +ছে' বিভাঁক্তীট রহিয়াছে। 

পুরাঘটিত বর্তমান £ কারয়াছ, লইয়াছ, হারিয়াছ [বা হারআছ] প্রভাতি 

| মধ্যম পুর্ব 11 

অতশত [+ইল]£ ছিশ্ডিল, পাশারল। কাব্যের ভাষায়া-কার 

[ আলা, বাঁসলা ] ও তুচ্ছার্থে কার [ কালি, হারলি] যোগ কাঁরয়া অতীত- 

কালের রূপদান করা হয়। 

ভাবিধ্য [+ইব]$ হইবে [৯ হবে], ছাড়বে, নারবে। 

অন্ঃজ্ঞাঃ জানহ, যাহ, ঝরুক, হউক [-হোৌক]। 

বিবিলিঙ. [+ক]£ বধিলেক, রাখিলেক, হারলেক। 

অসমাপিকা [ +ইয়া, +ইলে, +ইতে ]$ আরাম্তিয়া, বাঁধিয়া (৯ বাঁধ্যা ) 

বাঁললে, মিলে, দেখিতে, বাঁলতে। 

পিজন্ত প্রয়োগ £ খায়াই [- খাওয়াই ], গাওয়ায়, ভুলাইয়া, ভূ্জাইয়া। 

ভারতচন্দ্রে :কাব্যে ভু ধাতুর সমার্থক রূপে থাক্ ধাতুর এবং 
৬/বট্ ও ১/রহ্ ধাতুর প্রয়োগও দেখা যায়, যেমন-_-আমার সন্তান যেন থাকে 
দুধে ভাতে, একা দেখি কুলবধূ কে বট আপানি [অন], এই দেশে প্রভু আর 

দিন কত রহ [বি]-প্রভৃতি। 



ভারতচল্দের ভাষা... ১৮ কস, 

_নামধাতূঃ গিটািরি ১৬ 
বিশযনধ বাঙ্গালা বলিতে -উ“চাইয়, ধৃছাইয়া, পাইয়া, ভুলিয়া প্রভৃতি_নাম- 
ধাতুর ব্যবহার স্মপ্রচ্ুর এবং সুবিদিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যস্যাহত্যে আরিল,. 

তেয়াগগিয়া, বাঞ্ছে ইত্যাঁদ পদ-প্রয়োগ দুর্লভ নহে। ভারতচন্দের কাব্যে নাম্ধাত্ুর 

প্রয়োগ অত্যন্ত সতর্ক এবং সংযত [15 17506 50 07001) 2, 0201001 

০1 18050256 29 &, ঠ0970101) ০997 18176059591] । কবির অন্নদামঙ্গল ইত্যাঁদ 

কাব্যে ব্যবহৃত নামধাতুর নমুনা-উত্তারলা, খেয়াইল্ [খাইয়া ফেলিল অর্থে], 
খেয়াব, তপাঁসতে, দপয়ে, প্রকাশে, ফুকারে, বিনাইয়া, বিবারয়া, 'বিশোঁষয়া, 

বুড়াইলে, মঞ্জারবে, সামালব, হিংসয়ে, হুঙ্কারে প্রভীতি। বিদেশ শব্দাবলী 

হইতে গৃহীত নামধাতু-_কুলপিল, ফরমাহ [ 'ফরমান্ ফরমাহ তায়” (মাণ)] 

ইত্যাদ। 

অব্যয় -_-ভারতচন্দ্রে ব্যবহৃত অব্যয় শব্দের নমুনা 

” সম্বন্ধে বা সংযোগবাচকঃ আর, ও, কিংবা, তথা [সংযোজক ] ; কিন্ত, 

বরং | প্রাতিষেধক ]; নাকি, যাঁদ [ অবস্থাত্মক ] ; অনন্তর, তাই, তে'ই [ ব্যবস্থা- 
আক]; যে কারণে, সেই হেতু [কারণাত্মবক] ; বট, বটে, মেনে [বাক্যা- 
লঙকারাত্মক ] ; ন্যায়, যথা, যেমন, তেমন [ উপমাদ্যোতক ]। 

মনোভাববাচকঃ আহা, কিবা, মরি মার [অনুমোদন জ্ঞাপক] ; আই 

আই, হরি হরি [বিস্ময়দ্যোতক ] ; উহ উহ, মার মরি, হায় হায় | করুণা- 

দ্যোতক] ; ছি, ছি, ধিক [ঘ্ণাব্যঞ্ক ] ; অগো, অরে, আল, ওলো, ওহে, গো, 

রে, হে, হ্যাদে [সম্বোধন জ্ঞাপক] ; ফণাফণ্, মুচকি মুচকি, হাহ হাহ 

| অনুকারসূচক 11 

॥বাক্যরীতি॥ 

ভারতচন্দ্রের বাক্যরীতি সাধারণ নব্যভারতীয় আর্ধভাষার মতন। কাঁবি 

সুপাঁণ্ডত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের অন্যতম বৌশিষ্ট্য হইল-বাগবৈদস্ধ্য। 

শাব্দিক কব ভারতচন্দ্রের বিভিন্ন ভাষার শব্দের সার্থক ও রসময় প্রয়োগ কাব্য- 

সাঁহত্যে সুপরিচিত এবং সব্বজনস্বীকৃত। 'বাবধ ছন্দ ও অলঙ্কার সমাবেশে 

টিজার রারলারনিবারাজীদিরি রনির 
'দিয়াছেন। 
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কারাতে রডের রান নদ রা রর সতী 

আরব ফারসী ইত্যাঁদ শব্দ বাবহৃত হইয়াছে। বহ্;কাল প্্থ হইতেই ভারতের 
সাহত ঈয়ানের যোগাযোগ স্থাঁপত হইয়াঁছল দিক্ধ-পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া। 

সংস্কৃত ভাষার সহিত মুসলমান কাঁবাঁদগের সহজ যোগাযোগ না থাকাতে 

গূলতানবাী 'অদ্দহমান* [€অব্দর রহমান] রচিত “সংনেহয়রাসয়' 

, [€ সংঘ্লেহক-(সংদেশক)-রাসক] নামক অপভ্রংশে লিখিত কাব্য পাওয়া 

গিয়াছে। প্রাচীন হিন্দী সাহত্যকারগণ [চন্দ বরদাই, আমণীর খুসরৌ প্রভীতি ] 

প্রবং সূফী সাধককবিগণও অপভ্রংশে সাহিত্য রচনা কাঁরয়া শিয়াছেন। 

খীচ্টীয় দশম-একাদশ শতকের সহজ সাধনার ধারার সাঁহত চতুর্দশ-যোড়শ 
শতকের মুসলমান সাহিত্যসাধকাঁদগের ধারা 'মালত হইয়াঁছল। ৃ 

ভারতচন্দ্রে কাব্যে-ষে প্রচুর পঁরমাণে আরবা-ফারসা ইত্যাদি শব্দের 

ব্যবহার দেখা যায় তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে যে, ভারতচন্দের জন্মের বহু; 

পূর্ব হইতেই ভূরসুটে একটি মুসলমান সাংস্কাতিক কেন্দ্র গঠিত হইয়াছল যাহা 

উত্তরকালে ভারতন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। 

“অপভ্রংশ-রচনার যুগে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপত্রংশ মিশ্র কাঁবতার ও 

ছড়ার প্রচলন 'ছিল। মুসলমান কবিদের হাতে এই' ধরণের ভাষা-মিশ্র 
কাঁবতা নূতন জীবন পেলে ফারসী, তুকাঁ ও দেশী লৌকিক ভাষার 

সংযোগে । বাংলায়ও এই রাঁতির নূতন করে চল হয়েছিল অস্টাদশ 

শতাব্দীতে দক্ষিণরাটের মুসলমান কবিদের রচনায় এবং তদনসারে 
ভারতচন্দ্র রায়ের লেখায়! ৭11” | 

এতদ্যতীত ইহা সব্বজনাবাঁদত যে যে, খণগ্টায সপ্তদশ শতকের দিতীযাধে 
দারাশকোর প্রিয় কবি চন্দর্ ভান্ [ € চন্দ্রভানু : তখল্লস্ বিরহমন' | 

ফারসীতে উপাদেয় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। খ্যীম্টীয় অষ্টাদশ শতকে 

হিন্দ্ম-মসলমান-সংস্কীত্তর এই মিলন বহন্ফলপ্রসূ হইয়াছিল। 
১৯ অনেকে মনে করেন যে, খুশন্টীয় ৭ম শতকের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হয়, 

তাহার প্রমাণ চাঁন-পারব্রাজক ঈ-ং [সঙ (-718) প্রণীত সংস্কৃত-চীনাভাবা অভিধানে 
বাঙ্গালা ভাষা দেখতে পাওয়া যায় 1 --জামসেদপুর বঙ্গনাহিত্য সম্মেগনের় নবম বার্ধক 

5 ০০০০৭ এ শা পাত সদ পপশীল শন 



৯ হ বছি কনর শত 
নম খা ্ঃ রম কি ডি ) রঙ চি৭ 

রঙ চা টি 

, .. শক এ 

অধিবেশনের মূল 3৭ ডঃ প্রবোধচ্ বাগচী অন্িাহণ। হেব, 
৯৯৫২)]। দি ডাঃ স্তমার চাহ মহাশয় মনে করেন হে উজ আতধানে 
রাত ও প্রাকৃত কতবগল শব্ম আছে। এই মধ্যে কাঁতপয় শব্দকে অনেকে বাঙ্গালা 
শব্দ বলেন। সাধারধভাবে ব্যাকরণসম্মত বাঙ্গালা ভীষার উত্তর খুষ্টায় ৮ম শতকেও হইয়াছিল 
কিনা জান ঘর মা কিছু বাজলা ভাবা মনের কে মান অগহাপ বেনছনেকদান অরনী, 
হইয়াছিল, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

[প্ুষ্টবাঃ ১. 1. 00961607706 02810 200 10956100906 06 06 960৪০% 

1,81080586 (010855 £8002105 01 3678911.. [0 1[07. 1926. ০1. 1. 6, 108-35)]. 

২৬ 5.1. 00806006008 210 06561000260 04 106 1360821 

19088986 [0 0. 7926. ৬০. ][. 0, 220, 375, 387 2116 3909]. [0 8021868 

0080018, ম/6 119৮6 41/717111 )85 088910£ 00 1000 40714571811, | 

৭ সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যে 'হন্দী-ফারদী রোমান্টিক কাবোর সূব্রপাত 
[ বিশ্বভারতাঁ পন্লিকা। ৭ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। পৃঃ ১২৯]। 

* ইসলামি বাংলা সাহিত্য | 'ভুরশ,ট মান্দারণের লেখক'। বন্ধমান সাহিতাসভা প্রকাশিত। 
১৩৫৮ সাল। পৃঃ ১০৬]। 

প্রমথ চৌধুরী--আমাদের ভাষাসঙকট [প্রবন্ধসংগ্রহ। ১ম ভাগ। ১৯৫২ খুগ। 

পঃ ৩২৮-২৯]। 



॥ ২১॥ ছন্দ ও অলঙ্কার 
মছলা। 

. “বাংলা ভাষাও যেমন ক্রমে.একটি বিশিষ্ট মূর্তি পারিগ্রহ কারিতেছে, 

তেমনই তাহার ছন্দও উত্তরোন্তর স্বাতন্ম্য ঘোষণা কারতেছে। সে আর্টের 
ক্ষেত্রেও কোন শাম্ত্রশাসন মানিবে না; প্রাচীন ছন্দবিধির বাঁধা রাজপথ 

পাঁরত্যাগগ করিয়া সে মাঠে-বাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে ; বাঁণা ফেলিয়া বাঁশের 

বাঁশীকে আশ্রয় করিবে ১11৮ 

_ আঁদ ভারতীয় আর্ধযভাষাতে ছন্দ 'ছিল অক্ষরমান্রিক। সংস্কৃতে অক্ষরের 

গুরুলঘক্রম নাদ্্দস্ট। বোদক ও সংস্কৃতে অন্ত্যানুপ্রাস ছিল না, কঁচিৎ প্রাকৃত 

অপভ্রংশ ছন্দের প্রভাবে অব্্বাচীন সংস্কৃতে ইহা দেখা যায়। প্রাকৃতে আর্য 

ছন্দ গাথা [-গাহা] নামে পারচিত। অপদ্রংশে ছন্দের দৈন্য নাই। গাথা ও 

দোহা ব্যতীত সমস্ত অপন্রংশ ছন্দই চতুষ্পদা। জয়দেবের ছন্দও অপন্রংশের 

ছন্দ। লোৌকিকের বিশিষ্ট ছন্দ চতুষ্পদীর সাহত প্াদাকুলক ইত্যাঁদ ছন্দ 

সম্পৃক্ত। বাঙ্গালা পয়ার আসিয়াছে চতুষ্পদী হইতে। চতুজ্পদীর ১৫ মানা 

যাঁততে এক মান্রা হাস হইয়া বাঙ্গালা পয়ারের ১৪ মান্রায় দাঁড়াইয়াছে। ডাঃ 

সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় শক্করী জাতীয় আর 

একটি ১৪ মান্রক [- ৮+৬ (প্রথম মান্রাটি সাধারণতঃ গুর্)] ছন্দ আছে, 

তাহাই পয়ারের অব্যবাহত পূর্র্ব রূপ ২]। চর্যযাপদগীলর ছন্দ অক্ষরমান্রক 
এবং সংস্কৃতের মত হুস্ব-দীর্ঘ ক্রুমসংযুক্ত। প্রাতি ছন্রের মান্রাসংখ্যা ১৬ 

[-৮+৮]। ক্ুুমশঃ প্রাতি ছব্রের পর্ব্বগ্াল প্রায় সমমান্রিক চার অক্ষরে পার- 

ণত হওয়াতে স্পন্দচ্ছন্দ একাট গীতসরের সৃষ্টি কারল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 

পয়ারে ভাষা এবং ছন্দে অনেকটা সামঞ্জস্য ও যাঁতপাত সূস্পম্ট হইয়াছে, 

অক্ষরের হুস্বাধিক্য দেখা গেলেও বাঙ্গালা ছন্দ সুরপ্রধান বাঁলয়া এই হ্রাসবৃদ্ছি 

শ্রাতকটু হইয়া উঠে নাই। আঁদ-মধ্য যুগের বাঙ্গালার কবিগণ ছন্দের জন্য শ্র্ীতর. 
উপর নির্ভর করিতেন! ৩]। শ্ীকৃফকীর্তনের পয়ারের অপর লক্ষণীয় 'বিষয় 

হইল, ছন্দের উপর ভাষার প্রভাব পাঁড়য়াছে, পদ্দবভাগের মধ্যে 'বাভন্ন আকারের 
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টির ধরি রি বনৃজরার উচ্চারণের দায় ঘটিয়াছে।(কৃতিবান 
হইতে ভারতচন্দের প্র্ত্ব পরযয্ত দেখা য় যে, বিবিধ স্তরের ভাষা সাহিত্যের 
ভাষা হইয়াছে, স্বরান্তধবানগ্লি স্বাভাবক হইয়া ছন্দের ওঞ্জবল্য বাদ্ধ 
কারয়াছে। তৎসহ যুক্তবর্ণের ব্যবহার এবং অনুপ্রাসের ঝঙ্কারও আসিয়াছে । 

খুশল্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পয়ারে সাহিত্যের ভাষা মাঁজ্জত ও ছন্দের ঝঙকারে 
প্রাণবস্ত হইয়াছে । শব্দ চয়ন ও বয়ন, বিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগ ইত্যাদিতে ভাষা 
এক অজ্ঞাতপূর্থ রূপ লাভ কাঁরয়াছে। খীল্টীয় ষোড়শ হইতে অল্টাদশ 

শতাব্দী পর্য্যন্ত কাব্যরচনায় পয়ার ছন্দের একই ধারা চাঁলয়া আসিয়াছে ৪]। 

ভারতচন্দ্রের পয়ারে ভাষা ও ছন্দের যুগল-মিলন ঘাঁটয়াছে। ভাব, ভাষা, অর্থ 

ও ছন্দের এইরূপ সামঞ্জস্য ইীতিপূব্ে দেখা যায় নাই। যাঁতপাত বাক্যের ও 

ভাবের স্বাভাবিক গাঁতিকে কুন্রাঁপ ব্যাহত করে নাই। ভারতচন্দ্রের পয়ার কাব্যের 

কৃত্রিম কাঠাম মান্র নহে, কিয়দংশে খহীম্টীয় উনাবংশ শতাব্দীর মহাকাবর 

আমিন্রচ্ছন্দের অগ্রদূত । শ্রীকৃষ্কীর্তভনে ছন্দের দৌরাত্ম্যে ভাষার মাধূর্যয 

বহুলাংশে মেঘযুক্ত হইয়াছে কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাষা ও ছন্দের মাঁণ” 

কাণ্চনযোগ ঘাঁটয়াছে। কারণ, ভাষা ও ছন্দের মধ্যে 'ভাশুরক-ভদ্রুবধ্” সম্বন্ধ 

হইলে কাব্য সহজেই দেশান্তরী হয়। ছন্দের প্রয়োজন-ষে ভাষারই শ্ত্রীবৃদ্ধি- 

ই গা পানি পয়ার ছন্দের 

বাঁধ-গতের উপর নির্ভর না করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার ভাষার ধবানধর্্মকে 

ছন্দের তরণীতে চাপাইয়া আনন্দলোকে প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহত্য 

ক্ষেত্রে সত্যকার প্রথম শিল্পী-কাঁব. হইলেন রায়গ্ুণাক্র ভারতচন্দর। চন্দ তাঁহার 
কাব্যের মধ্যে শিল্পীজনোচিত রুচির পাঁরচয় মিলে। ভারতচন্দ্রের ছন্দের অপর 

একাট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হইল অস্তাক্ষরের ধনিসাম্য।১৫ই ধ্বানসাম্যে 
সূত্রপাত 'হয় খম্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ও অন্টাদশ শতকের প্রথমাদকে 

এবং পাঁরণাঁত লাভ করে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ভারতোত্তর যুগে এই ধ্ৰান- 

সমতার উপর কেন্দ্র কাঁরয়া কাঁব-ওয়ালারা কাব্যরচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 

উত্তরকালের 'িহারালাল, রঙ্গলাল, রবীন্দ্রনাথও এই ধনি-সাম্যের প্রযত যথোচিত 

সজাগ ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, বাঙ্গালা ছন্দের তুলনায় হিন্দী, ছন্দ 

এখনও ব্লীঁড়াবনতমনখী। ক্রমাববর্তনের ধারায় বাঙ্গালা ছন্দ নব নব রূপ পারি 
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কর ক চা মতে ছল জপ নয কাব সজনে 
প্নাজত্ব করিতেছে । ও 

“সংস্কৃত হইতেই ষে ছন্দপ্রকীতি আঁদ অপাঁরণত বাংলা ভাষায় 

সংক্লামিত হইয়াছিল, তাহার কৌলীন্যও যেমন, তেমনি তাহার কলা- 

কৌশলও অসামান্য। এই ছন্দই প্রাচীন কাব্যরীতিসম্মত ; অর্থাং ছন্দ 
কবিতার একটা বাহর্গত অলঙকার বা প্রসাধন-_বাক্যকে রসাত্মক কারবার 

_ একটা আঁতীরক্ত উপায় মাত্। এজন্য, বাক্যকে ছন্দোবদ্ধ কারবার সময়ে, 
ছন্দের পৃথক মূল্যের দিকেই দৃষ্টি থাকত, বাক্প্রকৃতির দিকে নয়। এই 
কারিমতার বিলাস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্ল্যাসকাল সংস্কৃতের ছন্দপদ্ধতিতে-_ 

তাহার সেই নানা ভঙ্গিমার গণবৃত্ত ছন্দে। বাংলা ভাষা প্রথম হইতেই এই 

কুর্িমতার বিরদ্ধে বিদ্রোহ কাঁরয়াছে। সে যে তাহার পদ্যের পাদচারণায় 

ন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্য কত চেস্টা কারয়াছে এবং তাহা কাঁরতে গিয়া 

একুল ওকুল-কোন কুল রক্ষা কারতে পারে নাই, বাংলা পয়ার ছন্দের 
উদ্বর্তনের ইতিহাসে সেই তত্বই ফুঁটিয়া উঠিয়াছে ৫11” 

“যোল মাত্রা খন চৌদ্দটি সমান মান্রার অক্ষরে দাঁড়াইল, তখনই 
বাংলা পয়ার ছন্দের জল্ম হইয়াছে। পয়ারের চরণ-শেষে সুরের টান 

থাকলেও তাহা মান্নালোপের জন্য নয়। যখন এই চরণ মান্রাবৃত্ত ছিল, 

তখন ৮+৮ পদভাগই ছিল এবং চরণের মান্রাসংখ্যা কম হইলে অক্ষরকে 

দীর্ঘ কাঁরয়া তাহা' পূরণ করা হইত ; তাহাতে সুরের টানের সঙ্গে মান্রার 

টানও ছিল। পরে যখন ছন্দ মান্রাবৃত্তের পাঁরবর্তে একরপ বর্ণবনত্তে 

পারণত হইল তখনও সুর অবশ্য রাহয়া গেল কিন্তু তখনকার শেষের 

পদাট সমান মান্নার ছয়টি অক্ষর ছাড়া আর কিছ: 'নয় ; পয়ারের চরণে এ 

চতুদ্দশ বর্ণের আতারক্ত আর 'কছু নাই। যতাঁদন তাহাকে ১৬ মাত্রা 

পূরণ কাঁরতে হইয়াছে, ততাঁদন তাহার জাতিই ছিল ভিন্ন ; ততাঁদন সে 

খাঁটি বাংলা পয়ার রূপে ভূমত্ট হয় নাই। ৮+৮ শেষে ৮+৬ হইয়াছে-- 

ক ীীলিিনঠলট | 
৬ “ভারতচন্দ্রের পয়ারকে--কেবল বাংলা বাঁলর প্রাধান্য নয়, কথ্য- 

ভাষার বাচনভঙ্গীও চণ্চল করিয়া তুলিয়াছে ; প্রত্যেক বাক্যে, ভাব ও অর্থের 
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অন্বয়রপীতকে আশ্রয় কারয়া শব্দগৃি স্ব স্ব মর্যাদা লীভ করিরাছে-..... 
ছন্দের মধ্যে কণ্ঠের স্বাভাবিক চ্বরউঙ্গীও ফুটিয়া উঠয়াছে। : ইহাই ' 
মধুসূদনের আমন্রাক্ষর পয়ারের পর্বাবস্থা ৭11৮ | 

/শীমধস্দনের অমিন্্ছন্দের প্রাণ হইল অসম-যাঁত। এই যাঁতপতনের . 
বন্ধনহণীনতা ভারতচন্দ্রের কাব্যে সূচিত হইয়াছে। অন্রোদ্ধত ছন্রদ্ধয়ের ধরবাভন্ন 
স্থানে যাঁতপাতটি লক্ষণীয়-_ 

নীল পদ্ম খড়া কাত ! সমুণ্ড খর্পর। চারি হাতে শোভে, আরো-|-হণ 

শিবোপর ॥ 

নীল পদ্ম খড়া কাত সম.ণ্ড খর্পর চার হাতে শোভে। | আরোহণ 
[িবোপরা। --সতার দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ 

এইভাবে সাজাইলে, ভারতচন্ড্রের পয়ার ছন্দকে অমিন্রছন্দের পূর্বদৃত বাঁললে 
সম্ভবতঃ অযুক্তষক্ত হইবে না ৮]। 

বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ সংপ্রচুর এবং মূল্যও যথেজ্ট। 

একদা কোম্ব্রজ বিশ্বাবদ্যালয্ের বাঙ্গালার অধ্যাপক জে. ভি. গ্যান্ডারসন্ রায় 

বাহাদূর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে 'লাঁখিত একাঁটি পত্রে পয়ার ছন্দে ইংরেজী 

কবিতা রচনা করিয়াছিলেন [ সাধারণ বন্রু অক্ষরগলি এক মাত্রা, স্কুল অক্ষরগুলি 

দুই মান্রা]-- 

[1015 15 016 10619010105 006 0611026917 0101701076 

11৮76 01736172211, 1109 1080965 200. 165 11)90710. 

1000106 00 1076 10064901901 006 98006 ০1 111016 16০) 

16101100517 91101916, 1109 03০ 117619 ০1 0১6 97966£ 

136115 0000 006 20115501006 02170615 9.5 0100 19096, 

76115 01000 11)617 21710169, 0769, 900 11055 0100 01361] (065. 

বঙ্গেতর ভাষায় পয়ার ছন্দ ব্যবহারের স্মাবধা-অসুবিধার কথাও 'তাঁন বাঁলয়া- 

ছিলেন-_ - 
00973610881 14777 1 1106 006 1600) 10070100606, 009 

169100026, 16 0810 706 ৮9 010000160০0 10. 90010 %০1963 

10 151121191, না01, 01 22 209 0039 19100088610 10101) 2900901 

%/070-9065965 216 (116 010819.016125110 2101016 162:0016 ০0: 006 190 
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00165, 917106 1) [01099 008 2/0067165 216 1010067 297 (00810 31) 
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খুশম্টয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূব্বেই শ্বাসাঘাতপ্রধান পয়ার, 

রাঁচত হইতে আরম্ত হইয়াছিল। এই জাতীয় ছন্দকে “ঢামালণ' ছন্দ বলা হয়। 

পয়ারের "ভীন্তির উপরই 'ন্রপদ ছন্দের উদ্ভব । রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ছিলেন 

ছন্দ-যাদুকর। 'বাভন্ন সংস্কৃত ! তোটক, তণক,- শিখারণা, প্রভাতি] ছন্দ, 

বাবধ পয়ার, 'ন্রিপদী, চতুজ্পদী [ ৯ চৌপদী], একাবলী প্রভাতি ছন্দে শহ্ধ 

সংস্কৃত, বাঙ্গালায় ও হন্দীতে তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির 'বাভন্ন | 

আকৃতির স্তবক রচনাটিও লক্ষণীয়। কোন 'না্দস্ট পদ্ধততে 'তনি কাব্যরচনা 

কাঁরয়া স্বাস্ত পান নাই--ছন্দকে স্বাধীন গাঁত 'দয়াছিলেন। 

সাধারণ কবিতার ছন্দ এবং সঙ্গীতের ছন্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। 

কবিতার ছন্দ সাধারণতঃ একই প্রকারের হইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যের জন্য 

ছন্দের তারতম্য লক্ষিত হয়। কিন্তু একটি সঙ্গীত সম্পূর্ণ একটি ছন্দে বিরাচত 

হওয়া দুর্লভ না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে ইহা শ্রযাতকটু হইয়া পড়ে। চন্ডীদাস, 

িদ্যাপাতি, জ্ঞানদাস, গোঁবন্দদাস প্রভাতির পদাবলীতে সাধারণতঃ একরূপ 

ছন্দের প্রয়োগ বর্তমান। ভারতচন্দ্রের সঙ্গীতগ্যাল প্রায়শঃ 'বাঁভন্ন ছন্দে রচিত। 

'অন্তরা” “সণ্টারী" 'আভোগ' অংশগ্ুলি ভ্রিপদশী, চৌপদী কিংবা, অন্য ছন্দে 

এবং 'আস্থায় অংশটি সানুপ্রাস দুই তিন ছত্রে বিরচিত হইয়াছে। কখনও বা 

একাধিক ছন্দের সমবায়ে 'আস্থায়ী" রচিত হইয়াছে দেখা যায়। অক্ষরের নানতা 

কিংবা আধিক্য সঙ্গীতাংশে লক্ষণীয় নহে। ইহাও ভারতচন্দ্রের ওৎকর্ষের 

অন্যতম প্রমাণ । 

্ায়গুণাকরের কাব্যে ছন্দের উপর কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। 

ভারতচন্দ্রোত্তর যুগে সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রয়োগের ইহাই সূচনা । শব্দবাঙ্কার 
4 

এবং 'বাভলন প্রকারের মিলও ভারতচন্দ্রের কাব্যকে বৈশিষ্ট্য অঙ্জন কারতে 

সহায়তা কয়াছে। ্লস্ত্যানুপ্রাস ['একচন্র রথে আকাশের পথে উদয়গ্গির & 
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| মৈল দক্ষ ভূত বক্ষ সিংহনাদ ছাঁড়ছে', জানননাসক মিল ['নীঁলমাঁণ দয়া 

গড়ে মধুকর পাঁতি। নানা পক্ষী,জলচর গড়ে নানা ভাঁত॥'], দুই শব্দের 

মল যুক্ত অস্ত্যানপ্রাস [ণক কর নর হরি ভজ রে। ছাঁড়য়া হাঁরর নাম কেন 

মজ রে॥,], ধমক মিল ['আধপণে আধসের আনিয়াছি চান। অন্য লোকে ভুরা 

দেয় ভাগ্যে আম চিনি॥'] প্রভৃতি কলাকৌশল ভারতচন্দ্ের কাব্যে স্যপ্রচুর। 
'ন্রপদীতে কখনও কখনও 'মল-হান প্রথম পদদ্য়ও পাওয়া যায় [শুন শুন 

ঠগকুর, নৃত্য বিশারদ, চতুর সভাসদ সারি।']। নানার্প পর্ব্ব-সৃম্টিও কাব 

গৃণাকর করিয়াছলেন [ণক বাঁলাল মালিনী ফিরে বল বল" পনশান ফর ফর, 

ননাদ ধর ধর, কামান গর গর গজ্জে” প্রভাঁতি]। বাবিধ ছন্দের সংামশ্রণও 

ছন্দোরাজ ভারতচন্দ্রের কাব্যে সপ্রচুর। সঙ্গীতের বাভন্ন অংশে বিবিধ ছন্দঃ- 

প্রয়োগ অতি সাধারণ ব্যাপার। 'পন্রম” কাব্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দ ব্যতীত 

গীতগোবিন্দের ন্যায় অপভ্রংশ-ছন্দ-[ 'যদবাধ তব মুখচন্দ্রীবলোকন-+1-ও 

ব্যবহৃত হইয়াছে । 'ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন" অংশে 'হর হর শঙ্কর সংহর 
পম গানাটর আস্থায়ী এবং অন্তরা পদের ছন্দ দুইটিও এই পর্যায়ে 

লক্ষণীয়। বাঙ্গালা ছন্দের বেলাতেও একই কথা । পঁবদ্যার বিলাপ'এ "ন্রপদী 

ও দিগক্ষরা বৃত্তি যুগপৎ প্রযুক্ত হইয়াছে । বৌচন্ের মধ্যে এক্যসংস্থাপনই 
হইল বাঙ্গালা ছন্দের মূল সত্র। ভারতচন্দ্রের ছন্দ সেই প্রাণসম্পদে পারপূর্ণ। 

কবির রচনাবলীতে ব্যবহৃত ছন্দ-স্তবকাদির একটি প্রদর্শনী এইস্ছলে উদ্ধৃত 
হইল [অন ক অন্নদামঙ্গল, বি" _ বিদ্যাসূন্দর, মা মানাঁসংহ, রণ-রসমঞ্জরী, 

৮০--চন্ডীনাটক, কণ-কাঁবতাবলী, পণ_পন্রমূ, না*-নাগান্টকম গুল 

গঙ্গান্টকম 1 
সংস্কৃত ছন্দ ১৪ 1.৮ 

ভুজন্রপ্রম্নাত ঃ 

মহারাজ রাজাধিরাজপ্রতাপ স্ফুরদ্বীর্যযসূ্বযোলসংকশীর্তপদ্মে। 

স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরস্থা, যতোহস্মাকমান্তে সমস্তং পূরস্তাং॥ [পণ] 

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভভম্তম ভভভ্তম, 'শিঙ্গা ঘোর বাজে] 

খপ ছলচ্ছল টলট্রল কল্গুকূল তরঙ্গা॥ [অ০] 



চাক 

চি ৮ ৬৯ 

হিউ কর ভারত  - 
৮ 

রা রি ৬ গর, 

০ ১০০০০ কই 

রাঁতরঙ্গ রণে মাজা দুজনে। ভারত তোটক ছন্দ ভগ ন্ 

তামরণ $ 

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্। জয় করুণাময় নাশয় তাপমৃ॥ [অ০] 
ৈ 

রলসস্তাঁতলক £ 

শ্রীকষচন্দ্রনূপপারষদঃ সকম্ম, নাগাম্টকং ভর্ণাত ভারতচন্দ্রশন্্মা। 
এভঙ্জজনো ভবাতি যো মাঁণমন্ত্রবন্মা, তত্তারয়েৎ সপাঁদ নাগভয়াৎ সুধম্মা॥ 

না] 

গালনী ঃ 

িমলধবলল্ীলা শঙ্কুমৌীলৌ বিলোলা, প্রবলজলবিশালা স্বনে স্বর্ণমালা। 

মদনদহনকাঙ্গা স্বর্থ সোপানসংজ্ঞা, কলুষহরতরঙ্গা ভারতং বউ [গণ] 
& 

ত্ণক £ 
ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযন্ঞ্ নাঁশছে। যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাঁসছে॥ 

[ অণ্] 

কাল কালি কালি কাঁল কাল কাল কালকে । চন্ডমুণ্ড মুন্ডখাণ্ড 

খণ্ডমৃণ্ডমালিকে॥ [বি] 

ভূপ! মৈ' তিদ্হারো ভট্ট কাণ্ণীপুর জায়কে। ভূপকো সমাঝ মাঝ রাজপূন্র 

1শখারণণঃ 

পায়কে॥ 

হাত জোরি পন্র দীহ্ু ভূমি শীষ লায়কে। রাজপনুন্রীকী কথা বিশেষ মৈ* 

শুনায়কে। [বি] 

অরে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরাঁস ন হি কিং কালিয়হ্দং 

পুরা নাগগ্রন্তং স্থিতমাঁপ সমস্তং জনপদম্। 

যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং 
সমস্তং মে নাগো গ্রসাতি সবিরাগো হরি হরি॥ [না] 

শাদূলবিক্রশীড়িত £ 

সঙ্গায়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পণ্টাননঃ পণ্াভ- 

বক্জৈ-াদ্যবিশালকৈরমরূকোথানৈশ্চ সংন্ত্যাতি। 



ছন্দ ও অঙচ্কার 

মা উদ ববিহযজপুর ভাল বানু গত ২ 

সা দরগা দ্শদিক্ষ, বঃ কলয়তু শ্রেয়াং নঃ শ্রেয়সে॥ [৮৮] 

অঙ্ধরা ঃ 

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোখধবানকৃতজগতনকর্ণ পৃরাবরোধঃ, 
ফোঁ ফো ফোঁ ফেশত নাসানিলচলদচলাত্যস্তাবিদ্রাস্তলোকঃ। 

গপ্ সপ্ সপ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমন্তেো, 

ঘর্ ঘর্ ঘর ঘোরনাদৈঃ প্রাবশাত মাহষঃ কামরূপো বিরুপঃ॥ [৮০] 

অননষ্টুপ ঃ 

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে, ?পনাকপদ্মপাণিপদ্মযোনসদ্মসম্পদে। 

করম্ছরত্রদার্্বকাসুপানপান্রশম্মদে, পরস্থৃভুক্তভক্তশঙ্ুনর্তনে কটাক্ষদে॥ 

[মান] 

যদম্ব্ নাঁশিতুং মলং মহামলং সৃশগতলং, প্রধাঁতি নীচমার্গকং দদাতি 'নিত্য- 

মন্চ্চতাম্। 

হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হারত্বস্যৈবদায়ননং, নমামি' জহদুজাং 1হতাং কৃতাস্ত- 

কজ্পকারণীম॥ [গণ] 

বালগালা ছন্দ__ 

পয়ার £ 

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অস্টভূজা। অভয়া অপরাজতা অচ্যুত-অনুজা ॥ 

[ অণ] 

1ক বাঁলাল মালান ফিরে বল বল। রসে তন ডগমগ মন টল টলা॥ [বি] 

সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা । উল্মুখী বগলা ভণমা ধূমা ভীতিহরা, 

(গো)॥ [অ০] 

মালবাঁপ পয়ার ঃ 

কোতায়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল বাঁকে। ধার বাণ, খর শাণ, হান হান হাঁকে॥ 

ডাকে ঠাট, কাট কাট মালসাট মারে। কম্পমান, বদ্ধমান, বলবান ভারে ॥ 

[বি]: 



পিট, ১ রায়গদণাকর ভারতচন্দ্ 

উম্োজী$ 

আই আই, ওই বুড়া কি, এই গৌরীর বর লো। বিয়ার বেলা, এয়োর মাঝে, 

হৈল দিগম্বর লো 

উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বূড়ার জটা। তায় বোঁড়য়া ফোঁফায় ফণণ, 

দেখে আসে জবর লো [অণ্] 

ভ্রিপদীঃ [ পদন্রয়ের হুস্বাধিক্য লক্ষণীয় ] 

রণজয় কার, মুণ্ডমালা পার, কাল সাজে রে। 

শ্বেত আল শিব, সে নীল রাজীব, রাজী রাজে রে॥ [মাণ] 

ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ, দয়া কর 'দবাকর। 

* চারিবেদে কয়, ব্রহ্ম তেজোময়, তুম দেব পরাৎপর॥ [অণ] 

আনন্দে ব্রিনয়ন, সাঁহত দেবগণ, পৃজেন নানা আয়োজনে । 

সুধন্য চৈত্রমাস, অস্টম সপ্রকাশ, বিশদ পক্ষ শুভক্ষণে॥ [অ০] 

সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, সখা তোলে ধরাধার কারি। 

[বিণ] 

ভাগেগা দেবদেবা, পাখড় পাখড়, ইন্দ্রকো বাঁধ আগে। 

নৈর্ধত কো রাত দেনা, যমঘর ষমকো, আগকো অগ লাগে॥। [চন] 

গঙ্গ কহো গৃণাঁসম্ধ১ মহাপাতিনন্দন স্মন্দর, কেশাঁ নহী আয়া। 

জো সব ভেদ বুঝায়, কহা কিধেশ নহ* ত'হ, সমুঝায় শুনায়া॥ [বি] 

চতুজ্পদী 

তরঙ্গভাঙ্গত, ভূজঙ্গরা্গত, কপন্দমান্দদত, জটাধর। 

গণেশ-শৈশব, বিভূতি-বৈভব, ভবেশ ভৈরব, দগম্বর॥। [অণ্] 

দোঁখবারে মিত্র, করিলাম চিন্র, এ বড় বাঁচন্র, হইল তায়। 

দেখিতে বদন, মাতিল মদন, ছাড়িয়া সদন, চেতন যায়॥ [রণ] 

মোহন মালার ছাঁদে, রাঁত কাম পাঁড় কাঁদে, বিরহ অনল দেই, জবালিয়া রে। 

যে দকে যখন চায়, ফুল বরাষয়া যায়, মোহ করে প্রেমমধ ঢালিয়া রে॥ 

[বি] 
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প্রথমেতে জ্ৈষ্ঠমাস, নিদাঘের পরকাশ, কৃফনগরেতে বাস, গেল এক বর্ধা। 

হর্যা॥ [ক] 

তুমি দীন দয়াময়, আম দীন অতিশয়, তবে কেন দয়া নয়, দৌখয়া কাতর হে। 

তব পদে আশুতোষ, পদে পদে মোর দোষ, জানি কর কেন রোষ, পামর 

উপর হে॥ [অ০] 

কাম লিয়ে, তুঝে ভেজ দয়া, সুধা ভুল গয়ী, অর মোহ ভুলায়া। 

ভদ্র হো, অৰ ভন্ড ভয়া, কবিতাঈ ভটাঈ মে* দাগ চঢ়ায়া। [বি] 

শ্যাম হি ত্ প্রাণেশ্বর, বাযদ্কে গোয়দ রুবর, কাতর দেখে আদর কর, কাহে 

মরো রোয়কে। 

বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, চু*্লালা চেহরেমা, ক্রোধিতপর দেও ক্ষেমা, মিিমে" 

কাহে শোয়কেছ [ক] 

শোন রে গোঁয়ার লোগ, ছোড় দে উপাস রোগ, মানহ আনন্দভোগ, ভৈ'বরাজ 

যোগমে*। 

আগমে* লগাও ঘাঁউ, কাহে কৌ জলাও জীউ, য়ক রোজ প্যার পাঁউ, ভোগ 

এহশ* লোগমে॥ [চ] 

বিজলী চট চট, ঘ্বর ঘর ঘট ঘট, অট অট অট অট, আ ক্যাহৈরে॥ [৮০] 

পণ্চপদণীঃ 

আমারে যেমন, মারাঁল তেমন, পাইবি তাহার কিয়া। [বি] 
কামনী যামিনীমুখে, নিদ্রাগ্তা শুয়ে সুখে, 

ধর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে, ধীরে ধীরে কর্দ্দ-ও-রফৃত্। 

[ক] 

দিগক্ষরা বৃত্তি £[ ১১] 

কান্দে নলকৃবর দুঃঁখত। চান্দ্রিণী পাঁদ্মনী সংমালত 

না জানিয়া কাঁরয়াছি দোষ। দয়াময় দূর কর রোষ॥ [অ] 

প্রভাত হইল বিভাবরী। বিদ্যারে কাহল সহচরী॥ [বি] 

ছ্ঙ 
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একারলীঃ - 

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অশ্ল। অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥ [অন] 

শিব নাম বল রে জশব বদনে। যাঁদ আনন্দে যাবে শব সদনে ॥ [অ০] 

এক সমৈ বৃকভানূকুমারী। মাত িত সঙ্গ বৈঠ নিহারী ॥ 

হয়ে লগ ওসর দূতী জো আয়ী। ভেট চল নন্দলাল বোলায়ী॥ [ক] 

সঙ্গীতের ছন্দ-_| আস্ছায়ী এবং অন্তরার ছন্দ ও হুস্বাধিক্য লক্ষণীয় | 

আচ্ছায়ীঃ . 
ভবানী বাণী বল একবার। ভবানৰ ভবানী, সূমধূর বাণী, ভবানী ভবের 

সার [অন] 

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে। অধরে মধুর হাঁস বাশীটি বাজাও হে॥ 

[বিঃ] 

নাগর হে গিয়াছনু নাগরার হাটে। তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে ॥ [বিণ] 

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে। কি হৈল আমারে ॥ 

যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥ [বিণ] 

আছ্ছাম়শী ও অন্তরা ঃ 

শব নাম বল রে জীব বদনে। যাঁদ আনন্দে যাবে শিব সদনে ॥ 

শব নাম লয়ে মুখে, তঁরিব সকল দুখে, দমন কারব সুখে শমনে॥ [অ০] 

জয় জয় হর রাঙ্গয়া। 

করবিলাঁসত, 'নাশত পরশ অভয় বর কুরাক্গয়া ॥ 

লক লক ফণী জটাবরাজ, তক তক তক রজানিরাজ, 

ধক ধক ধক দহন সাজ, বিমল চপল গাঙ্গয়া॥ [তণ] 

আগ 

শ্তবক-- 

কলকোকিল আলকুল বকুল ফুলে। বাঁসলা অন্নপূর্ণা মাঁণদেউলে ॥ 

কমল-পাঁরমূল, লয়ে শীতল জল, পবনে ঢল ঢল, উছলে কুলে। . 

বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণণী, করিলা রাজধানী, অশোকমূলে॥ 

[ অণ্] 
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জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানব-ঘাতন। জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুজ- 
& - কানন-রঞ্জন ॥ 

জয় কৌশমদ্দ্ন কৈটভান্দদন গোঁপিকাগণ-মোহন। জয় গোপবালক বংস- 

পালক পৃতনাবক-নাশন॥ [অ+] 

নগনান্দিনি স্মরবান্দান, 'রিপূনিন্দিন গো। জয়কারাণ ভয়হারাণ 
ভবতারাণ গো॥ [অন] 

জয় চামুণ্ডে জয় চামুন্ডে। করকাঁলতাসবরাভয়মুণ্ডে ॥ 

লক লক রসনে, কড়মড় দশনে, রণভূবিখাণ্ডিত-স.রারপুমনণ্ডে ॥ 

অট অট হাসে, কট মট ভাষে, নখরাবদারিতারপুকারশুণ্ডে ॥ [বিণ] 

বড় রাঁসয়া নাগর হে। গভীর গুণসাগর হে॥ 

কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী, কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী, 

কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী, অবধূত জটাধর হে॥ [বি] 

প্রভাত হইল িভাবরী। বিদ্যারে কহিল সহচরণ ॥ 

সন্দের পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, সখী তোলে ধরাধরি কার! 
[াবণ। 

জয়তি জননী অন্নদা। গারশ-নয়ন-নর্্সদা ॥ 

আঁখলভূবন-ভক্তভক্ত-ভাক্তমুক্তি-শম্দা। 

করাবলাসত-রত্বদব্বর্শ-পানপান সারদা॥ [মাণ] 

আনন্দ বড় রে। সব ধামে সব গ্রামে সব বামে ॥ 

জয় শব্দ পড় রে। শ্রুতিসামে আঁবশ্রামে ফুলদামে ॥ 

সব লোক জড় রে। শুভকামে আভরামে আবরামে ॥ 

ভারত দড় রে। পাঁরণামে হরিনামে পরণামে॥ [মান] 

বড় ঠাকুরাণি গো। ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো 

য্বা সুক্পা বুড়া দুয়া সবে জান গো। সয়া যাঁদ হবে শুন মোর বাণী গো॥ 

এ [ মা] 

রমণী রত্ন সহেনা আঁচ, টুটায় আগ্র পরশে কাঁচ, 

করিতে মান দিবে না চ্ছান দিবে না ম্থান। 
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কি করে ক্ষোভ সহে রামার, অবলা জাতি মৃদু আকার, 

জহলয়ে আগ্ন নহে সে মান নহে সে মান॥ [রণ] 

॥ অলম্কার ॥ 

ভাষা সাধারণতঃ [তিনটি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথম উদ্দেশ্যটি 

হইল বজ্ঞাপন' অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের দ্বারা কোনও বিষয় জ্ঞাপন করা; 

দ্বিতীয়টি হইল 'উদ্বোধন' অর্থাৎ যাক্ততর্ক ও গোৌণতঃ অলওকার প্রয়োগে অপর- 

পক্ষকে স্বমতে আনয়ন করা এবং তৃতীয়াটি হইল 'ভাবাঁবনয়' অর্থাৎ যুগপৎ 

যুক্ত এবং অলঙকার প্রয়োগে অপরের মনোভাব পরিবার্তত করা । অলঙ্কার- 

শাস্তের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে ভাষাকে শাক্তশালী এবং মনোরম করা। 

শব্দার্থাবজ্ঞানের দিক হইতে বলা যায় যে, একই শব্দের মধ্যে একাধিক ভাব 

বিদ্যমান থাকে বাঁলিয়া বিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগে কাব তাঁহার কাব্যকে মনোহারণ 

কাঁরয়া তুলেন। 

' কাব্য কবিমনের খণ্ডপ্রকাশ__জাঁবনের প্রাতিচ্ছাব। কবিগুরুর কথায় 

“কল্পনার কেন্দ্রাপসারণ শক্ত ও বাস্তবের কেন্দ্রাঁভসারা শাক্ত' উভয়ের সমবায়েই 
কাব্য-সাঁষ্ট হয়। অপর দিকে বলা যায়, কাব্য কতকগ্াল 'সার্থক' শব্দসমান্ট 

মান্ত। কাব্যে ব্যর্থ শব্দের স্থান নাই, বাক্য এবং অর্থ “তুল্যগৃণং বধৃবরমা-এর 

মত পরস্পর-সম্পূক্ত। কাঁবর মর্মে যে-চিন্তাধারা উঁখিত হয়, তাহাই বাঁহরে 

বাগর্থসম্পূক্ত' কাব্যের আকারে প্রকাশিত হয়। ব্যাপক অর্থে তাই কাব্য 

কারুীশল্প, সে কথাতেই হউক কিংবা সঙ্গত, ভাস্কর্য অথবা 'িত্রেই হউক। 

কাব্যের আত্মা অনুভবগমা, শব্দ-রীতি-গুণ ইত্যাঁদর দ্বারা তাহার যাহা বাঁহঃ- 

প্রকাশ তাহাই বাহারীন্দ্িয়গ্রাহ্য ও 'বশ্লেষণযোগ্য এবং তাহার মধ্য দিয়াই কবি- 

চিত্তের মূল উৎসাঁটর দিকে যাওয়া যায়। কাব্যের মূল বীজ হইল রস-_এই 

রসেই কাব্যের উদ্ভব, স্ফূরণ ও পর্যবসান। ভরতাচার্যয তাঁহার 'নাট্যশাস্'-[ ষষ্ঠ 

অধ্যায় 1-এ বালয়াছেন--যথা বাঁজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বক্ষাৎ পৃষ্পং ফলং তথা। 

তথা মূলং রসাঃ সর্ষে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্ফিতাঃ॥৮। সাহিত্যের রস শব্দের 

'অবিধা' শাক্তর দ্বারা প্রকাশ্য নহে; আভাস, হীঙ্গত, ব্যঞ্জনাঁদর দ্বারা এই 

অস্তরেন্দ্রিয়বেদ্য রস আস্বাদন করা যায়। স্থায়ভাবের পরিপূর্ণ আভব্যক্তির 
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জন্য কাব্যে বাবিধ ভাব [বিভাব, অনূভাব, সন্তারীভাব ইত্যাঁদ। সমযাবন্ট হইয়া 
থাকে। সমস্ত রসান্মভঁত আনন্দস্বরূপ টৃতন্যের পাঁরপর্ণ প্রকাশ । 

কাব্যশরীর বিশ্লেষণ করিলে শব্দ, অর্থ, গুণ, রীতি, অলৎকার প্রভাতি 

পাওয়া যায় কিন্তু এই বিশ্লেষণে কাব্যের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাঁটত হয় না। অলঙ্কার 

বক্লোক্তরই নামান্তর। প্রাচীন আলঙকারকগণ এইজন্য কাব্যকে বিক্লোক্তি- 

জীবিত বাঁলয়া আভাহত করিয়াছেন। কিন্তু আন্টি কর্তৃক 

ধনবাদের প্রাতচ্ঠার পর হইতে কাব্যের মূলতত্ব হইল রস এবং বিবিধ 

অলগ্কারযোজনা সেই মূলতত্ব-প্রকাশনার ওচিত্যবোধের উপর নিভ'র কাঁরয়া 

থাকে। ধ্ৰনিবাঁদগ্রণের মতে রসধবানিই শ্রেম্ঠ কাব্যতত্ত্, অলঙকারসংযোজন রস- 

তত্ের ওঁচিত্যের দ্বারা সুনিয়ন্মিত। মূল রসতত্ব আঁধকতর লাবশ্যুক্ত হইলে 

অলঙ্কার প্রয়োগ সঙ্গত, নতুবা বজ্জর্নীয়। কাব্যকার কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া এই 

অলংকার প্রয়োগ করেন না। প্রকৃত কাব্যের অলঙ্কার 'অপ্ৃথগ্যত্রনিবর্তয” 

ম্বয়ংস্ফন্ত, কাব্যের অন্তরঙ্গ আত্মীয় এবং ইহার বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য। একান্ত 

বাহরঙ্গ অলঙ্কার বা 'চোম্টত' অলঙকার কাব্যাংশে হেয়। ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন 

আলঙ্কারকগণ বাচ্য অলঙ্কারসমূহকে কেন্দ্র কাঁরয়া অলঙ্কারকেই 'কাব্যস্য 

আত্মা' বাঁলয়াছেন কিন্তু অলঙ্কার যখন ধনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধিত হইয়া 

কাব্যের অন্ুরণনের দ্বারা চিত্তচমৎকৃত করে, তখনই তাহা কাব্যের আত্মা হয়। 

সূতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রবীণ ও নবীন আলগ্কারিকগণের মধ্যে প্রভেদ। 

কেবল দহস্টিভঙ্গীর। নবীন আলঙকারকগণের মূল সন্র প্রাচীনগণের 

'াচ্যার্থ-র সাঁহত ধ্বান' বা ব্যঞ্জনা-র সংযোগ । প্রকৃত কাব্য হইতেছে 

'রসাত্বক বাক্য'। 

“রসবীঁজ হইতে কাব্যের উৎপা্ত, রসাম্বাদেই ইহার পাঁরসমাপ্ত। 

বৃহৎ শাখাপল্লবাবশোভিত বনস্পাতি যেমন ক্ষুদ্র অখন্ড বাঁজেরই প্রাণ- 

শাক্তর বিবর্তন মানু, সেইরূপ শব্দ, অর্থ অলঙ্কার-কাব্যের যত ছু 

উপাদান সমস্তই কবিচিত্তের 'নার্ত্ঘভাগ, অখন্ড ভূতির মান, 

কাঁবর আন্তর পাঁরস্পন্দেরই বাহ্য আকার মান্। কবির 

শুধু তাঁহার নিবিড় রসানুভূতিরই আবেগময় বিবর্তনের ইতিহাস? ৯২1৮ 

₹র্কাব্যের এই অলঙ্কার বাহ, অর্থডম্বর, অন্মপ্রাসপ্রিয়তা এবং রচনার 
৪ 
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গাঢ়বদ্ধতা ভারতচন্দের কাব্যে আকাঁস্মিক নহে । ভামহ ও দণ্ডীর [খেই ৭1৮ 

শতক] সময় হইতেই এইরূপ "গৌড়ী রীতি' বিদ্যমান ছিল। সব্বভারতগ্রাহ্য 

বৈদভাঁ রীতির পার্থেই গোড়ী রীতি আপনার আসন করিয়া লইয়াছিল। গোঁড়- 

জনেরা সুস্পন্ট লক্ষণান্রান্ত যে-একটি বিশিষ্ট কাব্যরণীত গাঁড়য়া তুঁলিয়াছিলেন, 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহারই পরিণাঁত দেখি ১৩]। 
শু ওতো? 90101279101], 13659] 211020 1709.00 119 19100 

2180 17051016086 09101060000 810 ০90001% 10010, 13002100802 

৪100 19910011), (000 19.0)005 ড11005 020 59.091006 [00961109 700715190, 

(06 ৮2774711101 13869819016 ০1 00220051001) 0100817000 21) 

11010000160 70192,06 11 52779107716 10106601010. 118916 £0জ 80 001791)- 

1776 5620 ০01 1319.1017901021 19217121100) 1106 910017919. 200 1317011- 

9169019, 11) ৬/65% 13610891. 00201905161022 10 006 ৮6100900191 0 00৪ 

12100 25 ৮61] &9 1) 1000 11601279 44179172752, 01 006 ৬০৪ 9627160 

0011007১217 00565, [00 10201)015 200 [01080116195 01 (19০ 9%7771)16 

130001715 00] 200 106 00৮517-10501) 91529166590 01 06 70215 ০ 

10275, 220. 01009012150 006 91910179595, (21105 000 1690 10 

00০ 175910671১8], 

র কাব্যকৌশল 'ব্রীবিধভাবে প্রকাঁশত হইতে পারে_ শব্দে, চিন্রে ও 

কাব শব্দের বর্ণকে একখানি সম্পূর্ণ চিত্র নয়ন-মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন 

এবং ভাবকুশলী কব শব্দের দ্বারা ইঙ্গিতীকৃত ভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ 

কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু সামান্য অনুধাবন কারলেই বুঝা যায়, শব্দ, চিন্ন ও ভাব 

পরস্পর বিষুক্ত নহে-_একের প্রাধান্যে অপরগ্যাল স্তিমিত হয় মান্র। ভারতনন্দ্ 
মৃখ্যতঃ শব্দকুশলী কাঁব। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, বজব্ীল, ফারসি প্রভাতি 

ভাষায় ব্যুৎপন্ন কাব গুণাকরের রচনাবলী শব্দমণির মোহনমালা  ৯৫1। কাব 

শব্দবণার তারে তারে যে-মনড় ও ঝঙকার তৃিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের 

চিরম্তন সম্পদ । বিবিধ অলঙুকার ও ছন্দপ্রয়োগে তানি তাঁহার কাব্যস্রীকে মান্ডিত 

।)ধ্বানবাদিগণ অবশ্য তংপ্রযুক্ত বাচ্যার্থপ্রধান অলগ্কারগুলি- 

| প্রাস প্রভীতি ]-কে সুনজরে দেখিবেন না, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য 
ষে, গৃণাকর রসর্েই কাব্যের মূলতত্্ব বাঁলয়া আঁভাহিত কাঁরয়াছেন-_ 

'ষে হৌক সে হোক ভাষা, কাব্য রস লয়ে'। ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁহার 
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রচনাশৈলী তথা কাব্যের অবয়বসংস্থান। 'ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কার সমাধেশে 
তিনি 'সহদয়হদয়সংবাদশ' যে-রসধবাঁনর সূষ্টি করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য] 

কাব্যের দুইটি প্রধান দোষ__অব্যংপাত্ত ও রসসস্টিশীক্তর লাঘ্বতা--ভারত- 

চন্দ্রের রচনায় 'বিরল। তাঁহার কাব্য তাই যথার্থ কাবা-আনন্দবদ্ধনোক্ত 

ণচন্ত্রকাব্য' নহে। 

এই প্রসঙ্গে অপর একটি কথা উল্লেখষোগ্য। ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ 

করিয়া শব্দমল্দের মোহে 'শব্দঃ শ্রুতোহর্থো ন জ্ঞাতঃ-_ এইরূপ ব্যাদ্ধ আমাদিগের 

কদাচ হয় না। 'মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে' প্রভৃতি পাঠ করিয়া কেবল শব্দ- 

ঝওকারেরই প্রশংসা কাঁর না, শব্দঝঙ্কৃতির মাধ্যমে যে-রাদ্রমূর্তি পাঁরকাঁষ্পত 

হইয়াছে, সে-রসও আম্বাদন কাঁরয়া চমৎকৃত হই। বাগর্থের রাখীবন্ধনেই 

ভারতচন্দের লোকোত্তর প্রাতিভার পাঁরিচয়। কাঁব শব্দের বর্ণকে বাভন্ন চিন্নও 

অগঙ্কত করিয়াছেন। তাল মূদক্গ বনী বনিয়া' প্রভৃতিতে শব্দের মধ্য দিয়া 

যেমন মূদঙ্গের প্রাতিটি ধন শুনিতে পাওয়া যায়, তেমানি 'ওহে বিনোদ রায় 

ধীরে যাও হে' সঙ্গীতটিতে 'বনাতিকারী কবির সম্মুখে গমনশীল বিনোদ রায়ের 

মোহন ম্যার্তাট মানসপটে চিরতরে আঁঙ্কত হইয়া যায়। বিবিধ অলঙকার 

প্রয়োগের দ্বারা কবি তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যলক্ষমীকে মণ্ডিত করিয়াছেন সতা, 

নত কুল্লাপ তাহাকে অযথা ভারনরাস্ত করেন নাই। (ধবাভর বর্ণ, ইী্গত, সর, 
সঙ্গীতাদির দ্বারা কবি যে-একখানি সম্পূর্ণ চিত্ত আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া 

'গিয়াছেন, তাহা সহানুভূতিশীল হৃদয়ের চির-আদরের সামগ্রণ, ভাবীকালের চিত্ত- 

চমতকাতির উপাদান, এবং রসতত্বের অনুপম প্রকাশ) ভারতচন্দের অলঙ্কার 

প্রয়োগের কিছ; নিদর্শন এইস্থলে প্রদত্ত হইল [অ _ অন্নদামঙ্গল, বিৎ - বিদ্যা- 

সুন্দর, মাণ 5 মানাসংহ, চ* ₹ চণ্ডীনাটক ]- 

অন;কার £ 
লটাপট জটাজুট সঙ্ঘটট গঙ্গা। ছলচ্ছল্ টলট্রল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥ [অ] 

ধো ধো ধো ধো, নাগারা গড় গড় গড় গড়, চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈঃ ভোঁ ভোঁ 

ভোরঙ্গ শব্দৈর্ঘন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ। [০] 

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে। শিলা পড়ে তড় তড়, ঝড় বহে ঝড় বড়, হড়মড় 

কড়মড় বাজে॥ [মান] 

রি? 
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শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পণ্টাননে। [অন] 
ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক॥ [অন] 

ভুবনভক্তভ । [মা] 

প্লেষ বা ছ্যর্থ £ 

গোন্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত। পরম কুলণন স্বামণ বন্দ্যবংশখ্যাত॥ 

| অণ] 

আজ হৈল ইল্টাসাদ্ধ 'সাদ্ধ দেহ আনি । [অন] 

কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব। [বিণ] 

ঘমকঃ 

আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্যলোকে ভূরা দেয়, ভাগ্যে আম 

চান॥ [বি] 

উপমা £ 

না ধাঁরলে রাজা বধে ধাঁরলে ভূজঙ্গ। সাঁতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥ 

[বিশ] 

এ কাঁ কথা বিপরীত, দুই মতে বিপরাঁত, দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন॥ 

[বিন] 

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। [ বি” ] 

প্রতশপ £ 

পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল। ভুজ দেখি কাঁটা 'দিয়া জলে ডুবাইল॥ 

জিনিয়া হরিপ্রা চাঁপা সোনার বরণ। অনলে পাঁড়ছে তায় কার দরশন॥ 

রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িং। 'কি বালব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ ॥ 

[বিণ] 

পক £ 

উদর-আকাশে সূত-চাঁদের উদয় । কমল মুদল মুখ রজঃ দূর হয়॥ [বিণ] 

ধাঁরতে স্ন্দর-চাঁদে বিদ্যারুপ ফাঁদ। [বিৎ] 



ছন্দ ও অলঙ্কার ৪০৯ 

উতপ্রেক্ষা £ 

ব্যাসের তপের গ্রাছ, অন্নদার লয়ে প্মছ, ফাঁললেক বিষবক্ষ হয়ে। [অণ] 

এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়। আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড় জনে চায়॥ 

সন্ধ্যা কালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে । এক চক্ষে তরুণ তরাঁণ আর চক্ষে ॥ 

মা, 

ব্যাতিরেক: 

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা । পদনখে পাঁড় তার আছে কতগুলা॥ 

[বিণ] 

চন্দ্র সবে ষোল কলা দ্ধ তায়। কৃষ্ণচন্দ্র পারপূর্ণ চৌষট কলায় ॥ 

: অৎ 
ভুল্যযোগতা ঃ 

যে জন না দোখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥ 

[বণ] 

অথণভ্তরন্যাস £ 

একা যাব বদ্ধমান কাঁরয়া যতন। যতন নাহলে নাহি মিলয়ে রতন॥ 

[বিণ] 

হাভাতে যদ্যাঁপ চায়, সাগর শকায়ে যায়। [অ০] 

দজ্টান্ত £ 

দেখ দেখ কোটালিয়া কারছে প্রহার । হায় বাঁধ, চাঁদে কৈল রাহর আহার 

[বণ] 

অপ্রস্তুত প্রশংসা £ 

বড়র পণীরাতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দাঁড় ক্ষণেকে চাঁদ॥ [বি] 

সুয়া যাঁদ নিম দেয় সেহ হয় চান। [মান] 

তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহ ইতে। রাহ্যগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পণ্য 

দিতে ॥ [মান] 

অপহদুতি £ 

বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে। [বিণ] 

ঘাম ছলে কুচা্গীর কাঁদবেক ধার ধাঁর। [বিণ] 



৪১০ রায়গুণাকর ভারতনন্দ্র 

বিশেষোক্তি £ 

গরল খাইল, তব না মারল, ভাঙ্গড়ের নাহ যম। [অ০] 

যাঁদ কার বিষ পান, তথাঁপ না যাবে প্রাণ, অনলে সাললে মৃত্যু নাই। [ অণ] 

আতিশয়োক্তি ঃ 

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর। ক্ষীরোদে থাকিলা হরি 'হিমালয়ে হর। 

[বি] 

তাঁড়ত ধাঁরয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে। তারাগণ লূকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে ॥ 

[বিচ] 

নিদর্শনাঃ 

কত সর ডমরু কেশারমধাখান। হরগৌরী কর-পদে আছে প্রমাণ॥ | বিণ] 

বিরোধ £ 

অচক্ষ; সব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সব্ব্ত গতাগতি। [অ০্] 
পাখা নাহি তবু ঢেশক ডীড়ুয়া বেড়ায়। [অণ] 

বিরোধাভাস £ 

ক এ মনোহর, দেখিতে সুন্দর, গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা। গাঁথে বিনা গুণে, 

শোভে নানা গুণে, কামমধূুব্রতপালিকা| [বিণ] 

আত বড় বৃদ্ধ পাত 'সাদ্ধতে নিপুণ । কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন ॥ 

[অপ] 
ভূত নাচাইয়া পাতি ফেরে ঘরে ঘরে । না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥ 

[ অণ্ ] 

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়। | অণ্] 

অসঙ্গতি £ 

একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন ।  অণ] 

পারিবৃত্তি 
মনে মনে মনোমালা বদল কাঁরয়া। ঘরে গেলা দহে দহা হদয় লইয়া 

্ [বৎ] 



ছন্দ ও অলঙ্কার ৪১১ 

সমালসোক্তি ঃ 

কহে একজন, লয় মোর মন, এ নধ রতন, তুবন মাঝে। 

বিরহে জবালিয়া, সোহাগে গাঁলয়া, হারে মিলাইয়া, পারলে সাজে ॥ 
আর জন কয়, এই মহাশয়, চাঁপাফুলময়, খোঁপায় রাখি। 

হলদণী জিনিয়া, তনু চিকনিয়া, প্লেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাঁথ॥ [বি] 

অনঃকুলালঙ্কার £ 

অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভূজপাশে বান্ধ কর দণ্ড। 

বূকে চাপ কুচাঁগারি, নখাঘাতে চির চারি, দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥ [বি] 

স,ভাষত পর্য্যায়োক্ত ঃ 

_ আঁছল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে। এবে বুড়া তবু কিছ: গ:ড়া আছে শেষে ॥ 

[বিণ] 
পললাবত বা বাক্যাবিস্তর £ 

চোর বলে জানলাম তুমি বৈদ্যরাজ। নাড়া ধার বুঝ জাতি কথায় ক কাজ॥ 

[বিঃ] 
বিদ্যাপাতি মোর নাম, বিদ্যাপাতি মোর নাম, বিদ্যাধর জাতি, বাড়ী বিদ্যাপুর 

গ্রাম। [বিণ] 

১9ারতচন্দরের রচনাতে এইরূপ অলঙ্কার প্রয়োগের বহু নিদর্শন মাঁলবে। 

্য়োগ-বজ্ঞানে ভারতচন্র বহন স্থলে আভনবনথ ও মৌলিক প্রদর্শন কারয়াছেন।) 

তাঁহার সক্ষম তুলিকার স্পর্শে প্রচালত উপমাগ্লিও ['দশন কুন্দের দাপে 

অধর বান্ধযাল চাপে" 'নাসা তিলফুল পরে অঙ্গবাঁল চম্পক ধরে ইত্যাদি] অপরূপ 

হইয়াছে। কৈলাস পর্বতের বর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙকার, বিদ্যার গভণবস্থার 

বর্ণনায় নিশ্যয়ালগকার ['জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার। আবরত নিদ্রা 

বাঁঝ শুধিতে সে ধার॥'। প্রয়োগ দক্ষ রূপকারের পাঁরচয় দেয়। কবি কখনও 

কখনও লুপ্তোপমার সাহত উতপ্রেক্ষার [ 'বদন মণ্ডল চাঁদ নিরমল ঈষদ গোঁফের 

রেখা । বিকচ কমলে যেন কৃতৃহলে ভ্রমর পাঁতির দেখা ॥'], উতপ্রেক্ষার সাঁহত 

রূপকালঙ্কারের [অধর বিম্বুর খাইতে মধুর চণ্চল খঞ্জন আঁখ। মধ্যে দিয়া 

থাক বাড়াইল নাক মদনের শুকপাখী॥'] সংমশ্রণে তাঁহার কাবাকে অপর্ত্ব- 

ভাবে রসোত্তীর্ণ কারয়াছেন। ভাষার উপর অনন্যসাধারণ আঁধকার থাকাতে 



৪১২ ' রায়গুণাকর ভারতনন্দ্ 

ভারতচন্দের কাব্যে অলঙ্কার যথাযথভাবে পাষ্পত ও ফলিত হইতে 

পাঁরয়াছে ৷ ১৬]। (তই ণসদ্ধ-শিল্পী' ভারতচন্দ্র প্রতাপতপনে কার্তপদ্ম 

ধিকাঁশত করতঃ কাব্য 'রাজলক্ষীকে অচলা করিয়া' বঙ্গসাহত্য-ভাণ্ডারে 

প্াতষ্ঠিত কাঁরয়া গিয়াছেন। ) 
১ মোহতলাল মজুমদার-_বাংলা কাঁবতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল। পঃ ৮৪1। কাবি 

শ্রীমধূস্দন পৃঃ ১৮৬]। 

২ সুকুমার সেন--ভাষার ইতিবৃত্ত [৪র্থ সং। ১৯৫০ খতীঃ। পৃঃ ১৬৬-৬৭ ]। 

৩-৪ আঁদ-মধাযুগের বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের নমূনা-আকারণে আল রাধা | 'িন্দাঁস 

কৃষ্ণ কালা। [১৫ অক্ষর] : দূরে থাকিঞ্ছা | প্রহস্ত ||| কুবেরে নোঙায় | মাথা || [১৬ অক্ষর] ; 
যাথর তরে | তোমার বাপে || কারল কন্যা | দান || [১৭ অক্ষর]; রাবণ রাজার | সানা 

টোপর || বাণের তেজে | কাটে || [১৮ অক্ষর]। 
দুণ্টব্য 8১. 7. 00961117096 01161002100 10৮৮0101)10700% 01 10) 736116911 

19811805865 10. চা, 2936. ৬০]. 1. 1, 297-390]. 

৫-৭ মোহতলাল মজুমদার--বাংলা কবিতার ছন্দ [পৃঃ যথারুমে ৯৮, ৯৭ ]। 

কবি শ্রীমধূসূদন [ পৃঃ যথাক্রমে ১৮৯, ১৯৪]। 

অন্নদামঙ্গলাদ কাব্য গীত হইত বলিয়া শব্দের ক্ষীণতা ও ছন্দের ফাঁক সরে ভরিয়া 

যাইত। প্রাকৃত-বাঙ্গালা কাব্য বলিয়া এই সকল কাব্যে যে-কোন ভাষার শব্দ প্রযুক্ত করা 

যাইত। ভারতচন্দের ভাষা তাহার প্রমাণ। তবে সংস্কৃত ছন্দে কাবা-রচনার সময় কবি 
যথাসম্ভব প্রাকৃত-বাঙ্গালা ও বিদেশী শব্দ বজ্জন করিয়াছেন। ন্রিপদী-পয়ারাঁদ ছন্দে 'বাভন্ন 

ওজনের ধ্বানপ্রয়োগের কৌশলও অন্নদামঙ্গলে লক্ষণীয়। [দ্রস্টব্যঃ রবীন্দ্রনাথ ছন্দ 

(রচনাবলী। ২১ খণ্ড। ১৩৫৩ সাল। পৃঃ ৩২৩, ৩২৫, ৩৩২, ৩৯৫-৯৬, ৪০১)]। 

৮ ভারতচন্দ্রের রচনায় পয়ার ছন্দেও যাঁতপতনের স্বাধীনতা কোথাও কোথাও দেখা 

যায়, ষথা--কান্দে মেনকা রাণী | চক্ষুর জলে ভাসে । নখে নখ বাজায়ে | নারদ মান হাসে॥ 

[- কোন্দল ও শিবনিন্দা]। এইস্থলে সাত অক্ষরের পর যাঁত পাঁড়য়াছে। ভারতচন্দ্ে 

রচনায় ছন্দঃপতনের দষ্টান্ত নাই বলিলেই হয়। দুই-একট স্থলে সামান্য মান্রাধিকা দেখা 
যায়, যথা-'কেমন করে ওমা উমা কারিবে বূড়ার ঘর লো”। এইস্থলে 'কারবে'-র বদলে 

'করুবে' হইলেই ছন্দের শৈলী বজায় থাকে। অবশ্য এই ভ্রম ভারতচন্দ্রের কিংবা পশথ- 
লেখকের, তাহা বলা শস্ত। 

১ 1). 0 ১০৮0672452157197 1245607996[0, ১1914. ০1. 1. 

৮1209090600, 82৪31, 

_.. রবীন্দ্ুনাথও জে. ভি. এগ্ডারসনকে 'লাখিত একটি পত্রে ইংরেজ ছন্দকে বাঙ্গালা 
ছন্দের রাত অনুসারে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছিলেন।__[ রচনাবলশী। "ছন্দ'। ২১ খণ্ড? 
১৩৫৩ সাল। পঃ ৪০৫-০৮ ]। 

৯০ ভূজঙ্গপ্রয়াতং চতুঁভর্ধকারৈঃ। বদ তোটকমান্ধসকারযূতম। ইহ বদ তামরসং 
নজজা যঃ। জ্রেয়ং বসম্ততিলকং তভজা জগো গঃ। ননমযযযূতেয়ং মালিনশ ভোগিলোকৈঃ। 



ছদ ও অলঙ্কার ৪১৩ 

ভপকং সমানিকা গদয়ং বিনাততিমমূ-গ্ন রজৌ সমানিকা তু। রসি; রটশ্ছি়া মন" 
লাগ; শিখারপাঁ। স্যাৈরসজন্ততা। বীগরবং শার্মমাবশীড়ত। ঘভোর্যানাং ঘয়েদ 

িমানযাতিযতা প্রা কাঁতিতোম্। গথমং লঘ স্বর সপ্তম দিচতর্ঘয়োত গর বন? 
্রনীয়াং শেষেষবনিয়মো মতঃ। (অন্মুগ)।--[ বৈদামহামহোপাধায় শ্রীমদগঙ্গাদাস-ছন্দো- 
মঞজরী (গুরুনাথ বিদ্যানাধি লম্পাঁদত। ৪র্ঘ মং। ১৯৩১ খতী।। সূত্ন সংখ্যা ৬৯) ৭০, ৭৭, 
১১২ ১৩৪, ১৩৭, ১৯১) ১১৬, ২১০, ২৫%)]। 

১১ এই ছন্দে অক্ষর ও মাতাসংখ্যা দশ। ইহা অস্তযানপ্রাসযূক্ত। ইহাতে সংযূজ- 
ধ্বনির সংশিষ্ট উচ্চারণ নাই এবং পর্থ-পর্বাঙ্গভেদও সুস্পষ্ট নহে। আধূনিক-মতে ইহা 
তান-প্রধান ছন্দের অন্তর্গত। [দু্টব্যঃ লালমোহন বিদ্যানাধ-কাবানির্য় (কাঁলকাতা। 
১৩১৮ মাল। গঃ ৮৪)]। 

১২ 'বিফুগদ ভীটাচার্য-সাহিতা-মীমাংসা [বিশ্বীবদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫৫ মাল। 
পঃ /৯]। 

১৩ নাঁহাররঞ্জন রায়-বাঙ্গালীর ইতিহাস [পঃ ৬১১]। খাঁটি গৌঁড়ী রাঁতর 

নিদর্শন ভাস্করবন্মার অনুশাসন" পদ্মনাথ জীচা্যয সম্পাদিত-কামর্পশাসনাবলী (পঃ 
১৫-১$)]-এতে গাওয়া যায়। 

১৪ ১. 10. (00811001016 01ঘাছ। 010 008590000906 0 ৮7 801821 

191700886 [0. 0. 1920. 01. 1. 1১. 8০-81]. 

১৫ মদীয় প্রবন্ধ শবদ্যাসূন্দর কাব্য [ উলৃবৌড়ুয়া কলেজ পন্নিকা। ২য় সং। ১৯৫০ 

খ:ঃ। গড ৩-১৩]। 

১৬ 'ল্লীলায়ত অলগ্কৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাঁ়িয়েও একটা বিশেষ রূপ প্রকাশ 

পায়-সে তার ধ্বনিগ্রধান গীঁতধর্মেণ। [রবীন্দুনাথ-গাহতোর স্বরূপ (বিশ্বাবদ্যাসংগ্রহ। 
১৩৫০ সাল। গ্ঃ ৮-৯)]। ভারতচন্দুর মধ্যে আছে এই 'গীতধম্ম”, আছে জাবনিজ্পীর 
পরম নৈপপ্য। তাই তাঁহার মাহিতোর 'চন্রশালায় মৃত্যু কিংবা অপমূতর প্রবেশদ্বার অবরদ্ধ। 



॥২২| আরজু ও পশ্চিমা হিন্দীর উপাদান 
থুজ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে পণ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সাঁহত্যের ভাষা 

[ছিল অপভ্রংশ ও তাহার অর্্বাচীন রূপ অবহট্ঠ [€ অপত্রষ্ট ]। এই ভাষার 

আঁধকার ছিল পূর্বে বাঙ্গালা হইতে পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র আয্যা- 

বর্ত। এই যুগের অপদ্রন্ট-অপন্রংশ সাহত্যকে বাঙ্গালা প্রমূখ নব্য আর্ধযভাষার 

সাহত্যগোজ্ঠীর পূর্্বপ্দরুষ বলা যাইতে পারে। অপভ্রংশের ছন্দ ছিল প্রাকৃত 

ছন্দের মত মাব্লামূলক ও অক্ত্যানুপ্রাসযুক্ত। খীম্টীয় অম্টম শতাব্দী হইতে 

শৌরসেনী অপদ্রংশ সমগ্র উত্তরাপথের সাধূভাষা রূপে পারগণত হইয়াছল। 

বাঙ্গালা দেশের বৌদ্ধ তাল্তিক সহজপন্থীী এবং শৈব নাথপল্থীগণ এই ভাষায় 

গুল্খ রচনা কাঁরয়াছিলেন। অপত্রংশে লৌকিক বিষয়-বস্তু লইয়াও পদরচনা 

করা হইত। 'প্রাকতপৈঙ্গল' [খঠীঃ ১৪শ শতকে সঙ্কলিত ]1 ১1, বিদ্যা- 

পাঁতির 'কীর্তলতা' [খুঃ ১৫শ শতক ]1২] তাহার নিদর্শন। অপন্রংশ- 

অবহট্ঠের ধারা মৌথলীর মধ্য দয়া বাঙ্গালায় ব্রজবুলিতে পর্যবসিত হইয়াছে। 

বজবূলির মূলে আছে অবহটঠ ও প্রাচীন মৈথিল ভাষা এবং তৎসহ বাঙ্গালা 

দেশের নিজস্ব প্রচলিত ও বিশিষ্ট প্রয়োগ। 'ব্রজবুলির বীজ লৌিকের, 

অঙ্কুরোগ্গম মাঁথলায় এবং প্রাতরোপণ বাঙ্গালায়ণ ৩1। বাঙ্গালা-ীড়ষ্যা- 

আসাম অগ্চলে খাঁম্টীয় পণ্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষের 'দকে এই ভাষা 

প্রচীলিত হইয়াছিল! ৪]। এই মিশ্র ভাষা বৈষব কাবাদগের ভাবপ্রকাশের 

অন্যতম যোগ্য বাহনর্পে গৃহীত হইয়াছিল। কাবগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও 

পিছু কিছ রজবুলি পদ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধতাট লক্ষণীয়-_ 

4৬105519015 90185 00) 1000 10৬6 01 [90119 81)0 11191772 

৪10 20008 009 19176510565 1] 11)019]) 10010 0060. 

11065 50168010160 7360881, 2190 ০16 2.0001760. ৪180, 10016816009 

738176911 [00965 110) 006 1010 060011% 0011%18105) 8110 016 

80670015 01 006 0601016 0 736088] 60 72696156 156 11210001)1 

1800986, 1000001 50000106 0 0700৬015160 10 006 06610017601 

০0 2. 0011099 00900 1818010, ৪, 1701%90 11911010111 210 136115911 ৮10) 



বজবাঁল ও পাঁশ্চমা 'হন্দীর উপাদান ০০ 

2 চি 16519) 7710) 20005, ৮100) ৪3 10618 8560 1) 8৩091 
10 00001905106 70605 00 7২80198, 290 চ0190029, 71715 21960 
0191606 02106 10 06 ০81160 871৫0%1., ১1105 51248% ও 
0৫ 00015890016] 0161601 000 009 ড/651510, 17000 019160, 

021160 73721737271, আ0100 05 ০105) 10000 ৪7১00 1190)019. 
1372720%16 00০6০ 15 9, 90900105 5%9800016 ০01 036 6990 

10 ৮010301) 20 62201919 2011950191 019190 0910 06 006011960 1 ৪, 10016 

[75০0016 107 00660 93:670156 ; 200 10 10091001) 22) 1360821 ০90. 06 

00100009160 ৬101) 0181 01 52%1452101 44246017756 2504 047426%2 

085106 006 01101917010) 006 1966 7110016 17)00-4180 8170. 621 

6৬ 11)00-41581) 0011905 [ & ].৮ 

ভারতচন্দ্রের কাব্যে কিছু কিছ; ব্রজবাীল-লক্ষণাক্লাস্ত পদ পাওয়া যায়। 

পদগীল পূরাপ্রি ব্লজব্ালর ব্যাকরণের অনুশাসন মানে নাই। ছন্দ ব্রজব্যীলর 

ছন্দের মত মান্রামূলক এবং পদান্ত অ-কার অল্যপ্ত। তৎসম, অদ্ধতৎসম এবং 

কাঁচিং বিদেশী শব্দ [ যথা, 'কুলুপ? | ভারত্চন্দের প্রদগ্লিতে পাওয়া যায়। 
মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দও ₹ কঞ্চকে আবৃত হইয়াছে- যথা, 

'ঝড় দল বাদল ছাড়ে' 'কোকিল কুহরে গলায়ে' [_ গলাতে 1, ক্ষণে রাহি চেতন 
পায়” ইত্যাঁদ। অন্যান্য লক্ষণে এইগ্াঁল পাওয়া যায়-_করণ কারকে তৃতীয়ার 

“হ" বিভভ্ত্যন্ত পদ-_“দহ; ভুজপাশাহ দহ জন বন্ধন'। ধাতুরুপের মৌলিক 

বর্তমানে প্রথম পুরুষের রূপ--খেলই” 'হেলই” 'দংশই'। স্বার্থক আপ্্রত্যয়াস্ত 

পদ-_তাল মূদক্গ বনী বনিয়া'। শন্রস্ত বর্তমান পদ--বাজত” 'নাচত+ 'গারত' 

[প্রথম পুরুষ ]। অতীত, অল-অন্তক পদ-_-অনল নিভায়ল' [-নভা অল], 

ধরণ ভেল শীতল'। অনজ্ঞ বাঙ্গালারই মত--ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দর । 

নামধাতু প্রয়োগও সুলভ--'কুলিল কুলুপ কপাটে'। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী 

হইতে কয়েকটি ব্রজবু'লি-লক্ষণাক্রান্ত কাব্যাংশ প্রদর্শনী হিসাবে এইস্ছুলে উদ্ধৃত 

হইল-- 

(আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পট্রাম্বর সন্দর সাজে, 

আধ মাঁণময় 'কাঁঙ্কণী বাজে আধ ফাঁণ-ফণা ধার রে। 

দোহার আধ আধ আধশশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বাসি, 

আধ জটাজ:টে গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে॥ ') . -হরখৌরারপে 



৪৯১৬ 7. বায়গণাকর ভারতচন্দ্ু 

রাঁত-মদ-পাগর, নাগর নাগর, নিরাঁখি নিরখি দুই ঠাটে। 
রাখতে নিজঘর, রাত রাঁতিনায়ক, কুলাঁপল কুলুপ কপাটে। -বহার 

নব নাগরণ নাগর মোহনিয়া। রাঁত কাম নট নট সোহনিয়া ॥ 

সখা সকল মিলত, মধূমঙ্গল গারত, ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত-__ 

ঘন বিবিধ মধুর রব যন্র বাজারত, তাল মূদঙ্গ বনী বনিয়া॥ 

ৰ -াবদ্যাসহন্দরের সন্ন্যাসবেশ 

পয়দল কলবল, ভূতল টলমল, সাজল দলবল, অটল সোয়ারা। 

দামিনী তকতক, জামকী ধকধক, ঝকমক চকমক, খর তরবারা॥ 

ব্লাহ্গণ রজপূত, ক্ষত্রিয় রাহুত, মোগল মাহুত, রণ অনিবারা । 

ভাঁড় কলাবত, নাচত গায়ত, ভারত আভমত, গীত সধারা॥ 

_মানাসংহের যশোহর যাত্রা 

বিদ্যাপাঁতির রচনাবলীর মধ্যে আঁদ-ব্রজভাষা ও মোথলন ভাষার লংমশ্রণ 

দেখা যায়; কাঁচৎ প্রাকৃতের প্রভাবও নজরে পড়ে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষা 

ব্যবহারের পর হইতেই শৌরসেনী, অপত্রংশ ও অবহটঠের প্রভাব লংপ্ত হয়। 

কিন্তু রাজসভাঁদ কোন-কিছুর বর্ণনায়, অনেকক্ষেত্রে এই জাতীয় ভাষার ব্যবহার 

বিরল নহে। 
7006 10750006 01 89106 006 19.060969 01 [0061 10019. 08 
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একাঁটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজন রাহয়াছে। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে হিন্দ 



ব্রজবাল ও পশ্চিমা 'হিন্দীর উপাদান ৪৯৭ 

খশল্টীয় অন্টাদশ শতক হইতে ব্জভাখা ও অবধগর প্রাতিদ্বন্যণ হইয়া উঠে। 
মুসলমান বিজয়ের পর হইতে ভারতের বিভিন্ন ভাষাতে আরবী, ফারসী শব্দের 

ব্যবহার সুরু হয়। ইন্দস্থানশ ভাষা প্রীতন্ঠার বহবাদন পর্ব হইতেই কবাঁর 

[খুঃ ১৫শ শতাব্দী ] প্রভাঁতর কাব্যে বহুল পাঁরমাণে ফারসণ শব্দের বাবহার 
দূম্ট হয়। উত্তর ভারতে 'হিন্দ্স্থানী ভাষাতেও ধীরে ধরে এই জাতীয় শব্দ 

প্রবেশ কারতে আরস্ত করে। সমগ্র উত্তর ভারতে এই বিদেশী শব্দ মিশ্রিত 

হন্দী ভাষা সর্বজন স্বীকৃত ভাষা [-্খড়ী বোলন'] রূপে গৃহীত হয় এবং 

খতৌম্টায় উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাহত্যের বাহনরূপে ইহা প্রাতষ্ঠা 

অজ্জন করে। মুসলমান লেখকগণই এই ভাষা আঁধক পাঁরমাণে ব্যবহার 

কারতেন বাঁলয়া ইহা ফারসী হরফে লেখা হইত! ৭]। ফারসী ভাষায় সুপাণ্ডত 

ভারতচন্দ্রষে পাশ্চমা হিন্দীতে স্বীয় কাব্যের কিছু অংশ রচনা কাঁরবেন ইহা 
আর বিচিন্র ক! মধ্যযুগের ভারতাঁয় ভাষা 'হসাবে এই ভাষা স্বরপ্রধান 'ছিল। 

সুতরাং সঙ্গীতের বাণীরুপেও এই ভাষার ব্যবহার যথেষ্ট পারমাণে হইত। 

ধূপদ সঙ্গীতের ভাষা প্রাচীন ব্রজভাখা। সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের সমস্ত গান- 

গুলি পশ্চিমা হিন্দী ভাষাতে বিরচিত ৮1। ভারতচন্দ্রের পশ্চিমা 1হন্দঈ 

ভাষাতে রাঁচত পদগলর কিছ 'নদর্শন এইস্থলে প্রদত্ত হইল-_ | 
গঙ্গ কহো গুণাঁসন্ধ-মহীপাঁতনন্দন সুন্দর কেতা নহণ* আয়া। 

জো সব ভেদ বুঝায় কহা কধেশ নহন* তণ্হ সমূঝায় শুনায়া ॥ 

কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধা ভুল গয়ী অরু মোহ ভুলায়া। 

ভট্টহো অৰ ভন্ড ভয়া কাঁবতাঈ ভটাঈ মে দাগ চঢ়ায়া ॥ 

_ ভাটের প্রাত রাজার উক্ত 

ভূপ! মৈ" তিহাঁরো ভট্ কাণ্ঠপপতর জায়কে। ভূপকো[৯) সমাজ মাঝ 
রাজপুত্র পায়কে॥ 

হাত জোর পন্র দীহু সীস ভূমি লায়কে। রাজপূত্রীকী কথা বিশেষ মৈ* 

শুনায়কে ॥-ভাটের উত্তর 

এক সমৈ বৃকভানু-কুমারী। মাত-পত সঙ্গ বৈঠ নিহারী॥ 

হয়ে লগ ওসর দূতী জো আয়শী। ভেট্ চল নন্দলাল বোলায়ী ॥ 

_হন্দী ভাষায় কাঁবতা 

১৬০ 



৪১% [. রায়গুগাকর ভারত 

বায়োকো রোধ করকে, করত বরুণকো, জৰ ত্ সো আব মাগে। 

দ্ধ দৌঁ বাসি সো, কভী নহাঁ' ঝগড়ো, জে কুবেরা ন ভাগ্নে 

_চণ্ডাঁনাটক 

১ যথা-সর অঙ্কে তস্ সিরপর অঙ্কে। উবরল কোটা পুরহ নিসঙ্কে॥' “আরে 

রে বাহাহ কাহ নাব, ছোড় ডগমগ কুডাই ন দেহি। তুহঃ এখনই সন্তার দেই, জো চাহসি 
সো লেহি।' অপন্রধশের প্রভাব শুঙ্করের আর্ধা-. 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা 'লজ্জে' ইত্যাদি - 
তৈও শ্লাক্ষত হয়। 

২ কাহারও কাহারও মতে বিদ্যাপাঁতই ব্লজব ভাষার শ্রষ্টা। মৌথল ভাষা ব্যতীত 
বিদ্যাগাতি হিন্দ, বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ? ভাষা হইতেও শব্দ চয়ন করিয়াছিলেন। 'মাথলার 

কোন কোন অংশে আজিও বাঙ্গালা মিশ্রত মৈথিল ভাষা ব্যবহত হয়। [খগেন্্রনাথ মিন্র_ 

বৈঝব রস সাহিত্য (শবদ্যাপাতর ভাষা) ]। 
৩ সুকুমার সেন--ভাষার ইতিবৃত্ত [ ৪র্থ সং। ১৯৫০ খুঃ। প$ ২০১]। 

5. 10. 960--4, 7190 01 818]90011 11619006 [0. 0. 1935. ০৪. 11. 

৪ কয়েকাট নিদর্শন--'শ্রীফুত হূসন জগতভূষণ সো ইহ রস জান। পঞ্চগোঁড়েম্বর 

ভোগ প্রন্দর ভণে যশোরাজ খান॥' পরবদ্যাপাতি ভান অশেষ অনুমান সুলতান শাহ 

নাঁসর মধূপ ভুলে কমলা বাণাঁ॥' [এই বিদ্যাপাত শ্ত্রীণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপাতি, হুসেন 

শাহের পনের কম্মচারী।]| 'যো তুহ! হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যামজলদরস আশে।' সো 

তব নয়ননীর দেই সাঁচহ কহত হি গোঁবন্দ দাসে। 
৫-৭ 5. 7. 00209077006 01810 200 106৬6100100 01 009 3608911 

[.810180886, [0. 0. 7926. 7, 703-04, হ14-15 2100 12-13 19909015615]. 

সূনীতকুমার চট্রোপাধ্যায়--ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা [লোকাশক্ষা গ্ুল্থমালা। 

১৩৫১ সাল।]। 

/ তনসেন-রাচিত পশ্চিমা হিন্দ পদের নিদর্শন 'ভারতচন্দ্রের কাব্যে এস্লামিক 

রহস্যবাদ' অংশে দুণ্টব্য (পৃঃ ২৪১)। 
১ ব্রজভাখা সন্বন্ধপদে-_ -কৌ, -কী ৯ -কো ৯ -কৈ, -কে; খড়ীবোলী -কা, -কাঁ 

৯স্কে। কর্ম ও সংপ্রদান কারকে- -কো। 



২৩  আরবী-ফারসী-তুকাঁ শব্ভাণ্ডার.. 
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ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষাই হইতেছে নিভ'রশীল এবং পরাশ্রয়ী। 

যে-ভাষার আশ্রয়ে ভারতীয় আধুনিক ভাষাগলি রাঁহয়াছে, সেইগ্যালকে দুইটি 

প্থক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়_-(ক) সংস্কৃতাশ্রয়শ ভাষা- উচ্চ ভাবপ্রকাশের 

শব্দাবলী এই গোম্ঠীতে সংস্কৃত ভাষা হইতেই গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনমত 

ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ সূষ্টি করা হয় যেমন বাঙ্গালা, উীড়ুয়া, 
আসামী প্রভৃতি ভাষায়। (খ) আরবা-ফারসী আশ্রত ভাষা--উদ্্ 'সন্ধণ প্রীতি 

ভাষা আরবাঁ ও ফারসী ভাষাকে আশ্রয় কারয়া স্বীয় শব্দভান্ডার বাঁদ্ধ করে। 

বাঙ্গালা ভাষা আঁদ ভারতীয় আর্য ভাষা ব্যতীত যে-সকল ভাষার সাঁহত 

ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া আপন শব্দ-ভাণ্ডার বাদ্ধত করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে 

অন্যতম প্রধান হইতেছে ফারসী ভাষা এবং ফারসীর মাধামে তুকর্ধ এবং আরবা 

ভাষা। 

খীজ্টীয় ১০০০ অন্দে আফগানীস্থানে উপনিবিষ্ট তুকর্ঁ জাতীয় 

লোকেরা ভারতবর্ষ আন্রমণ করে এবং খটীষ্টীয় ১৩ শতকের প্রথমাদ্ধেহ প্রায় 

সমস্ত উত্তরভারত তুকর্ীদগের অধীন হইয়া পড়ে। 

“এই তুকর্শরা ছিল ধর্মে মুসলমান, তাহারা ধন্ণনুষ্ঠানে আরবা 

মন্ম পাঁড়িত; ঘরে ইহারা বলিত তুকাঁ ভাষা ; কিন্তু রাদখ৫ন ভাষা ও 

ভাষাই ইহারা ব্যবহার কারত। তুকর্দের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে ফারসী-ভাষা 

ভারতে আনীত হয়, ও ভারতের মুসলমান তৃকাঁ রাজ্যের রাজকীয় ভাষা- 

রুপে, ফারস প্রাতীষ্তত হয়! ২]।” 
সম্মাট আকবরের সময় হইতে ফারসী ভাষা রাজভাষা রূপে পরিগণিত হইল এবং 

বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকন্্মচারী ইহা শিক্ষা কারতে লাগিলেন। প্রাচীন 



৪২০ . ' ঝ্লায়গদণাকর ভারতচন্দু 

নিট রিসিরি রিচা রিরিানি রর ররর 

মুসলমান সভ্যতা নামক এক নবাঁন সভ্যতার সূষ্টি কারল এবং এই সভাতার 

বাহন হইল ফারসী ভাষা । ফারুসণ, সংস্কৃত বাঙ্গালা পাল প্রভাতির মত আর্ধয- 

ভাষা, ইহার বর্ণমালা ও বহু শব্দ আরবী হইতে গৃহশত হইয়াছে । রাজ- 

দরবার, দ্ধ ও শিকার, আইন-আদালত, রাজস্ব ও শাসন, মুসলমান ধর্ম, শিক্ষা- 

সংস্কীতি-সাহিত্য-কলা, 'বাবধ নাম, প্রাকীতিক ও দৈনান্দন জীবন-সম্পৃক্ত রহ 

আরব, ফারসণ ও তুকাঁ শব্দ বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে । 

মুসলমান প্রভাব খুখম্টীয় পণ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে অনুভূত 

হইতে থাকে। খশম্টীয় পণ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে ও ষোড়শ শতাব্দীতে 

দেখা যায় যে, বাঙ্গালার মুসলমান আধিপাতগণ বাঙ্গালা সাহত্যের পৃন্ঠপোষকতা 

কারয়াছলেন। ইহার ফলে, বহু উদর শব্দ বাঙ্গালার শব্দ-ভান্ডারে আসিয়া 

পাঁড়য়াছিল। খুশল্টীঁয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার 

লাভ কারতে থাকে । জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ মুসলমানণ প্রভাবে 'দ্বধজগণের 

অবনাতির চিন্র ইহার উদাহরণ । 

“ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে, বিশেষ করিয়া মোগল-শাসনের 

সূত্রপাত হইতে, এ-জাতীয় শব্দের প্রাচুর্য অসম্ভব রকম বাঁড়য়া গেল, এবং 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় ফারসীর প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হইয়া- 

িল।......বহ? শব্দ এমনভাবে শিকড় গাঁড়য়াছে যে, সেগ্লি বাঙ্গালার 

সর্্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শব্দের অন্তর্গত হইয়াছে! ৩]।” 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান প্রভাব চূড়ান্তভাবে দেখা যায়। 

সে-ঘূগে হিন্দস্ছানী, বিহারী ও বাঙ্গালী জনসাধারণ আপন আপন পন্রগণকে 

ফারসী শিক্ষা দিতেন এবং দেশে মুক্তাব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল :৪ ]। 

এই সময়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভূইঞ প্রভৃতি দেশীয় ভূমিপাতিগণের আধিপত্যের 

অবসান হইয়াছল। জনসাধারণও মুসলমান প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। 

ফারসী ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও বাদ্ধি পাইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্য- 

ক্ষেত্রে এইরূপে নূতন নূতন ভাব ও ভাষার আমদানী হইয়াছিল। অবশ্য 

তুকর্ণ ও কতিপয় “পশৃতু' শব্দও বুঝায় 
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যাহাই হউক, বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষা প্রায় ২৫০০ হাজার তুকাঁ, ফারসী ও 

আরবাঁ শব্দ আত্মসাং করিয়াছে। উদাহরণ হিসাবে বলা ষায়_বড়ু চন্ডাঁদাসের 

'্রীকৃফকীর্তন'-এ প্রায় ৯,৫০০ পঙ্্ক্তিতে 8ট ফারসী শব্দ, বিজয় গৃপ্তের 

'পদ্মা পূরাণ্ণ-এ প্রায় ১৮,০০০ পঙ্ক্তিতে কতকগ্যাল নাম সমেত ১২৫টি 

ফারসী শব্দ, কবিকগ্কণের ন্ডামল্গল'"এ ২০,০০০ পঙ্ক্তিতে ২০০-১০টি 

ফারসী শব্দ পাওয়া গিয়াছে ৮]। 

কাঁবি রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' প্রীত রচনাবলীতে যে-সমস্ত তুকাঁ 
সাপ রা "৯ কল জাপা সর পিক বি পা উ্প্পা পা শিস সাপান শা 

|_তু*), আরবী [-আ], ফারসী |এফা*] হইতে আনীত কিংবা ততপ্রভাবান্বত 

» 11. 

চি 
ৰং 
সর 

[41৬7 % 
১, টা 
৫ 

8 শ 

1.২ 
51 
এ 

ৰৈ বে 

ণ 

[ভাণ5ভারতীয়, সণ-সংস্কৃত, হি*-হন্দী] শব্দ পাওয়া গিয়াছে, তাহারই রা 

একা বিস্তুত বর্ণানুক্লামক সার্থক তালিকা প্রসঙ্গতঃ প্রদত্ত হইল। 
রি 

-জন্দর « ফাণ অন্দর. ভিতর, অস্তঃপদুর। 
রং র 

'-আজীইন € ফা আঈন.-রাজাবধি। 
). 

'ভ্াগের €আ* আখণর্ _ পাঁরণাম। 
সু 

আজব € আণ 'অজব্ _ অনু ত, আচ্্্য। 
ৃ ৃ 

জজার্তর € আণ ই'ত্র্-পম্পানি্ধযাস, গন্ধন্ব্যাবশেষ। 

০০০ 



৪২২ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

আতসবাজী € ফা* আতশ+ফা* বাজ+-উৎসবে ও আমোদে আগ্মক্রীড়া- 
বশেষ। 

ঞদিমী € আত আদম প্রথম সৃষ্ট মানব, সাধারণ অর্থে মানব। 

আমদানশ € ফা* আম্দন (আগমন করা)+ ভা* ঈ _ বাহর হইতে আসা। 

আমল € আণ 'অমল্ 5 রাজত্বকাল, শাসনকাল। 

আমারশী € আন আ.মারী _ছাদ-হাীন হাওয়া ঘর, হাওদা। 

আমীন € আ* আমীন - তত্বাবধায়ক রাজকম্মচারী, জাঁরপকারাঁ । 

আমীর € আ* আমমীর্-সম্ভ্রাম্ত ধনী ব্যাক্ত। 

৬জামেজ € ফা আমেজ.-আমিশ্রত, ঈষৎ প্রকাশ, আভাস। 

আয়েব € আ* আইবৃ-দোষ, ঘটি। 

আরজ «€ আত আরজ _ দরখাস্ত । 

আরজবেগশ € আ* আরজ+বেগ্+ভা* ঈ-দরখাস্তপাঠকারী | 

আলম্পনা € আ* আলম্+ফা* পনহ _ বিশ্বের আশ্রয় । 

জালা € আ* আ.লা-্বিনা পারশ্রমে প্রাপ্ত । 

আল্লা € আন আল্লাহ পরমেশ্বর । 

আশনা € ফা* আ.শ্না _ বন্ধ,ত্ব, প্রণয়। 

আশরফী, আসরফাী €ফাণ আশরফ--সবর্ণমদ্রা [আশরফ. খা 

বাদশাহ কর্তৃক প্রথম প্রচলিত ]। 

জাশা € আণ 'অসা-লাঠি। 

 আশাওল € আত 'অসা+ বালা 5 দণ্ডধারণ ব্যাক্ত। 

আসল « আ* আসল-মূল, প্রকৃত। 

ইজার € ফা* ইজার্ _ পাজামা, অধোবস্ত্। 

ইনাম € ফাণ ইন্ 'আম্ _ দান, পুরস্কার । 

ইয়াদৎ নম5দা জাঁ কোঁসি € য়াদ-অৎ নমুদাঃ জান্ (জাঁ) কুসী _ তোমার 
স্মৃতি চিত্তকে আকৃষ্ট কারতেছে। 

ইালামিল € আ* আল্লাহ্ মালিক(2)-মালা জাঁপবার কালে উচ্চাঁরত 

অস্পম্ট নাম। 

ইশাদ € আত ইশহাদ, শৃহ্দ- 5 সাক্ষণ। 
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ইশারা“ আ* ইশারাহ্ - ইী্গত। 
উকীল্ € আ বকাল-প্রাতিনীধি। ' 

৬০উজবক € তুৎ উজধক্- উপজাতির নাম। 

উজীর € আ* ফা* বজর _ অমাত্য, মল্লী। 

উমরাহ€ আণ্উম্রা আমর শব্দের বহুবচন 15 ডি 

উর;দবাজার € তু উরদু+ফা* বাজার-সৈন্যাদগের শাবির বা বাঁজার। 

ওয়াক-সাঁ্্দ € ওয়াক (অনুকারে)+ফা* সর্দ-আর্দতা। 

ওপ্তাদ € ফা উস্তাদ- _ দক্ষ, সঙ্গীত শিক্ষক, আচার্যা। 

কবর € আত কব্র্ ₹ মমসলমানের সমাঁধি। ॥ 

কবাইবধতর € আণ ক.বা-ই-বখ.ত-আরর(2)5 টিনার নৌ 
কবল € আত কব্ল্ _ স্বীঁকার। 

কম € ফা* কম অল্প। 

কয়েদ € আণ কয়েদ্-বন্দী। 

করদোরফত € কর্দও-রফৃত্ 5 (রমণ) কাঁরয়া চলিয়া গিয়াছিল। 
কারম € আত করাঁম্ ₹ শাক্তুশালা। 

কঙ্জ € আ* করজ.-ধণ। 

কলগতোরা € তু" লগ-তুরা _ উষ্ণীষের সম্মুখস্থ পক্ষণীবশেষের পালক। 

কলম € আণ কলম 5 লেখনী । 

কলমা € আ* কল্মা ₹ ঈশ্বরের বচন। 

কসবী € আত কস্বীঁকবেশ্যা। 

কসর € আৎ কস্র্- দোষ। 
কহর «€ আ* ক.হর: - জবালা, যল্ত্রণা। 

কাওয়াজ € আ* করাইদ্ -যুদ্ধকৌশল শিক্ষা। 
কাঙ্গুরা € ফা ক.গরান্দ্্গপ্রাচীর। 

কাজশী € আ* ক্াাজশী _ মুসলমান বিচারক, কম্ম দক্ষ । 

কাতার € আন কতার্্-পঙ্ক্ত। 

কানগোই € আণ কানূন+ফা* গো, চিনির 

কানাৎ € তৃ* কনাং-কাণ্ডপট, বন্ত্াবাস। 
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কাফের € আ* কাফ.রৃ_ইস্্লাম ধর্মে অবিশ্বাসী, অমুসলমান। 

কাবাব € আ* ক.বাব--শ.লাবদ্ধ ভাঁজ্জত মাংস। 

কামান «€ ফা» কমান--্ধনুক, বন্দুক। 

কামাল € আ* কমাল--নৈপ.ণ্য। 

কায়েম € আ* কায়মৃলস্ছির, দ়। 

কারখানা € ফা কারখানা- কম্মশালা। 

কারসাজশী € ফা* কার্সাজ- ধূর্তপনা। 

কারগরধ € ফা* কারীগর্+ভা ঈ_শি্পকর্্ম। 

কারণ € আ* কারী-কোরাণপাঠক। 

িজিলবাশ- € তু কাঁজ.লবাশ--উপজাতির নাম। 

কুদরত € আ* কুদ্রৎশাক্তি, প্রকীতি। 

কুল;প € আ কুক্র-তালা, চাবিতালা। 

কুল্পমাল € আণ কুল্প-ই-মাল-সমগ্র রাজস্ব। 

কৈতাৰ € আন িতাবৃ-প/স্তক। 

কেরামত € আন করামৎনমহত্। 

কেল্লা € আন কল্লা-্দু্গ। 

কোতোয়াল € ভারতীয় ফারসী কোত্বাল। ফা* কোত্বণাল [হন্দী 

“কোট্বাল”, বাঙ্গালা “কোটাল' ]_নগররক্ষীঁ। 

কোফর € আন কুফ্র্-কাফেরোচিত আচরণ । 

কোরান € আন কু.র্" আন মুসলমানাঁদগের প্রধানতম ধম্মগ্রন্থ। 

কোলাপোশ € ফা* কুলাহ-+পোশ-টুপী-পারাহত। 

খঞ্জর «- আত খঞ্জর-ছোরা। 

খত € আত খ.ংলরেখা। 

খবরদার € আত খ.ব.র+ফা* দার্ [খবর € আন খ.ব'র]-ষে সংবাদ দেয়। 

খবিশ € আ* খ.বীশ-ভূত। 

খরচ ফা থর্চ্-ব্যয়। 
খারদার € ফা গ.রীদার শু ক্রেতা। 

খসম € খসম্_ভর্তা। 
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খাক € ফাণ খাকৃ-ভস্ম। 
খাজান্ঠী € আণ খাজ.না+তৃ* চ-তহিলরক্ষক। 

খানসামা € আন খ.ন্-ই-সামান্-রম্ধনাগারের পারদর্শক। 

খানা « ফা খানা-খাদ্য, ভোজ । 

খানেজাদ «€ ফা খানহ্+জাদ-্গৃহজাত। 

খালাস € আ* খ.লাস-মুক্তি। 

খাসবরদার € আ* খাস্+ফা* বরদার্-অগ্রগামী সৈনিক। 

খন « ফা খনন ল রক্ত, হত্যা । 

খ)নসীী € ফা খ:ন+সী-কলহপরায়ণতা। 

খ)শশী € ফাণ খএশী-আহমাদিত। 

খেতাব € আ* খেতাবৃ-উপাঁধি। 

খেদমত «€ আ 1খদমৎ-সেবা। 

খেলাত € আন খিল 'আৎ- পাঁরতোষক। 

খোজা € ফাণ খবাজা-ক্লীব, রাজান্তঃপুররক্ষী নপুংসক। 

খোদা € আণ খুদা-ঈশ্বর। 
খোরাক € ফা খুরাকৃ-আহার, আহার্ধয দ্রব্য। 

গজব € আণ গ.জ.বৃ.লঅন্যায়, সর্বনাশ । 

গরজ € আণঘ.রজ..-আবশ্যক, যত্ত। 
গরম € ফা* গর্ম-গ্রীজ্ম। 

গরহাজির € আ* গয়র+আ হাজ.র্ (হাঁদ্বর)-অনুপস্ছিত। 
গরিব, গরখবৰ € আ গরীব দরিদ্র । 

গঙ্দশান € ফা গদ্দএনৃ-্ঘাড়, গলা। 

গম্দিস € ফা* গাঁদ্দশ্-অবস্থা-বৈগণ্য। 
গন্তানশ € ফাণ গশৃত (ভ্রমণ)+ভাত আনাী-বেশ্যা। 

গ্রায়েব € আ০ গয়ব্ 5 অদৃশ্য, গনপ্ত। 

গাঁজিম € আত গাঁলবৃ-শন্রু। 

গুণাগশীর € ফান গুণাহ্গার-অপরাধী। 
গপ্ভা € ফা গৃন্দা € আত জন্দাঃ € প্রাচীন পারসিক বৃন্দ (দল) 

দুব্বৃত্ত। 



৪২৬ রার়গদণাকর ভারতচন্দু 

গঃমান « ফা» গান _গর্্ব। | 
গুলাব € ফা* গুল+আবৃ-গোলাপ নির্যাস, গোলাপজল । 

গোমজ্ঞা € ফাণ গুমাশতা-খাজনা আদায়কারশ কম্মচারাঁ। 

গোলন্দাজ € হি* গোলা+ফাণ অন্দাজ. গোলা িক্ষেপকারণ সৈন্য। 

গোলাম € আন ঘু.লামৃ-দাস। 

চকমকণী € তু* চক্মক্+ভাত ঈ-্যাহাতে চকমক্ করিবার মত বন্ধু আছে। 

চাকরণ € ফা* চাকর+ভা* ঈ-দাসত্ব। 

চাবক € ফান চাবৃক্হদ্রুতগামণ, ছিপাঁছপে। 

চশীজ € ফা* চীজ. _ দ্রব্য । 

৮৮ লালা চেহরেমা € চৃণ্ লালঃ চেহ্রৃএ-মা ল মাল্লকা পৃষ্পের ন্যায় 

আমার আকাতি। 
চেহারা € ফা চেহর-আকীতি। 

চোপদার.« ফাণ চোবৃ+দারৃদন্ডধারী | 

জনানা € ফা* জানা ; জন -স্রীলোক। 

জনারগণর্ € ফা জ.ল্বার+গীর-পইতাধারী (2 )। 

জবাই € আ* জ.বহ্, জেবা, জ.বীহা-কণ্ঠনালীচ্ছেদ পূর্বক হত্যা। 

জবান € ফা” জ.বানৃ-কথা। 

জব্দ € আ* জ.বৃত্-পরাভূত। 

জমা € আণ জম্ অ-স্ছিত। 

জমাদার € আত জমৃ্অ+ফা* দার -বক্শীর নিম্নস্থ কম্মচারী। 

জমশদার «€ ফা* জ.মীন্+দার-ভূদ্বামী। 

জমশীন € ফাণ জ.মীন-ভূখণ্ড। 

জরকশণী € ফাণ্জ.রক্শী-জরণীর কার;কার্যযুক্ত। 

জর € ফা জ.রী-সুবর্ণ বা রৌপ্য সূত্র। 

জল্লাদ € আত জল্লাদ--ঘাতক। 

জাঁহাপনা € ফা* জাহান্+পনাহ _ পাঁথবার আশ্রয়। 

জানবাচ্চা' ফা* জান্+ফাঁ* বাচ্চা-স্তীপ্র, সপারিবার। 
জামা « ফা জামা 5 অঙ্গরাখা। 



আরবঈ-ফারসসঁ-তুকর্ণ শব্দভান্ডার ৪২৭ 

জাহাঙ্গীর €ফা জহান্ (পাঁথবা)+গাঁর্ (ধারক)-পাথিবীধারক। 
জাহাজ «€ আ* জহাজ. _ জলযান। 

জাহির € আ* জাহর্ (ধবাহির)_ব্যক্ত। 
জাগির, জিগীর এ ফা” িগর- উচ্চ চৎকার, জয়োল্লাস, নিভর্শক। 

জিম্মা  আ* জিম._মা-আঁধকার, সংরক্ষণ । 

জনুবান € ফাণ জবানৃ-ফুবা। 
জম € আণ জুল্ম (ধবুলম্)_ উৎপাঁড়ন, অত্যাচার । 
জের « ফা জের পরাভব ৷ 

জোর € ফা জোরৃ-বল, শাক্ত। 

বাড়কশ € হি* ঝাড়+ফা* কশ (ষে টানে)নষে সম্মজ্জনণী দ্বারা 

আবর্জনা পাঁরজ্কার করে। 

তকরার € আ* তকরারৃবিচার, পৃনঃপুনঃ উীক্ত। 

তক্ত € ফা* তখ.ৎ-সিংহাসন। 

তাস € আ* তফহহুশ [পশুর ভিতর দিয়া ]-অন-স্ক্কান। 

তবকণ € তু তুপকচ৯-বন্দুকধারণ। 

তম্বরা € আ* তম্বুরা-বাদ্যযন্ত বিশেষ | দ্ুষ্টব্য ঃ শব্দার্থচান্দ্রকা (সঙ্গীত, 

শব্দ)]। 

তরফদার « আ* তর্্ফ্+ফা* দার তরফ-(পরগণার অংশ)-এর রাজস্ব- 

সংগ্রাহক, তরফের আঁধকারন। 

তলাস € আ* তলাশ ল অনুসন্ধান । 

তব € আন তস্বাঁহ-জপমালা। 
তাজ € আ* তাজ-- মুকুট। 

তাজশী € ফা তাজ+-আরবদেশীয় অশ্ব। 

তাবিজ € আন তবজ. _মাদুলি। 

তাম্ব্য € ফা* তম্বৃ_ শিবির, বস্নাবাস। 

তাঁমল € আ* তাঁমিল-- পালন। 

তশরল্দাজ € কা তাঁর +অন্দাজ.-তারনিক্ষেপকারণ সৈন্য। 
ভূরক € তুণ তুর্ক-- জাতিবিশেষ। 
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তোক «€ আন্ত.বকৃ-হাতকাঁড়। 

তোপ «তু তোপ কামান। 

তোরা € আণ তুব.র্, ফাণ তুরা-পদস্পগচ্চ্ছ, উণীষের ভূষণ। 
দখল € আণ দখ.ল্-আঁধকার। 

দণ্তরশী € ফাণ দফতর _কাছারীর কাগজপন্রের রক্ষক কর্মচারী । 

দক্ষা  আ* দফ'-বার, জীবনযাত্রা । 

দফাদার € আ দফ'+ফাণ দার্ অশ্বারোহী দলের উপরিতন কম্মচারী। 

দবা - আ* দরা-ওষধ। 

দরজানে মন আয়ৎ খ;সণী € দর্ জান্-ই-মন্ আয়দ্ খ্.শী-আমার "চত্তে 

আনন্দোদ্রেক হইয়াছে। 
দরশপশীর- € ফাণ দর্ (অদ্ঘ)+পীর (2)5 অদ্ঘ' পীর। 

দরবার « ফা দরবার-রাজসভা । 

দর্গা € ফা* দরগাহ _ মুসলমানাঁদগের ধর্মমান্দর। 

দন্তবন্ত € ফাণ দত্তবস্তহ [- সণ হস্তবদ্ধ 1-কৃতাঞ্জাল। 

দাখিল € আণ দাখিল _যথাস্থানে অর্পণ, অধিকৃত। 
দাগ € আন দাগৃ-চিহন। 

দাা € আণ দাগ্+ক্রিয়ার্থে বাংলায় আ-চিহিত করা। 

দাগাদার € আ* দাগ্+ফা* দার্ ক প্রবণ্ক। 

দিলগশর € ফা* দিল +গশর্-দুাখত, শ্রিয়মাণ। 

দ;যমন € ফাণ দুষ্মন্_শতঃ। 
দেমাগ, দেমাক € আণ দমাঘ গর্ব অহগ্কার। 

দেয়ান, দেওয়ান € ফাণ দবান-্রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান কম্মচারাঁ, দরবার। 

দোয়া € আ* দো'আ, দু'আ-ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আশীব্বাদ। 

দোল্াত «€ আ* দবরাআ.ৎ  মস্যাধার। 

নকল € আ* নকল প্রাতালাপি, কৃত্রিম। 

নকশব € আণ নকণীবৃনাম ঘোষণাকারণী। 
নজরানা € আণ নজর্ (নধূ.র্)+ফা* আনা-উপচৌকন | 

নজশর € আ* নজীর-্দস্টাস্ত, প্রমাণ। 
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নফর € আ* নফর্-দাস। 

নবাব € আন নবাবৃ-রাজপ্রাতাঁনাঁধ, মৃসলমান সামস্ত রাজা। 

নবী € আ* নবী-ঈশ্বর প্রেরত পুযুষ। 

নমাজ «€ ফাণ নমাজ্. [সণ নমঃ] কোরানে 'নার্দ্দন্ট উপাসনা-পদ্ধাত। 
নরম « ফা নর্ম্_ কোমল, আর্্র। 

নাগারা € আ* নক. কারা-বাদ্যযল্লীবশেষ। 

নাজীর € আন নাঁজ.র্ (নাঁধবর্)- আদালতের কম্মচারী। 

নাপাক্ € ফাণ না+পাকৃ-অপাবভ্র। 

নায়েব € আ* না'ইব্ ₹ প্রাতিভূ। 

নাহক- « ফা না+আ হক.-অসত্য। 

নিকা € আণ 'িকাহ--একের পাঁরত্যক্তা স্তকে পূুনার্্ববাহ, বিধবাববাহ। 

নিম € ফা নীম্ _ অদ্। 

নিমক «€ ফাণ নমকৃ-লবণ। 

নিশান € ফা 'িশানৃ-চিহন। 

নূর € আ* নৃূর্-জ্যোতি, আলোক । 

নেবাজ «€ ফা* নেরাজ.-পালক। 

নোৌবত, নহবৎ € আণ নওবৎ _ বাদ্যবিশেষ। 

পরগণা € ভারতীয় ফা* পরগনহ্ [লসণ প্রগণ] প্রদেশের অংশ, চাকলা। 

পরেশান € ফা* পরেশান-দুঃখকম্ট। 
পাঁজা € আণ পঞ্জহ [-স* পণ্চক]-করতল। 

পাজশী € ফা পাজী-দুস্ট, অসৎ। 
পাভশা € ফা* পাঁতশাহ্, পাদিশাহ-বাদশাহ্, সম্রাট, রাজাধরাজ। 

পানা “ ফা পনাহ.  আশ্রয়। 

পীর € ফাণ পীর্-বদ্ধ, স্থাবর, মুসলমান সাধহ। 
পেগম্বর € ফা” পয়গম্ [সণ প্রাতিগম1+বর্ [সণ ভরা -বাণীবাহক। 
পেশকস € ফান পেশকশসেলামী, উপহার । 

পেশবাজ € ফা” পেশবাজ-পাঁরধেয়। 

পৈচ্কার € ফা পেশকার-ষে কুম্মচারী বিচারকের নিকট কাগজপত্র 
উপচ্ছাপন করে। 

খঃ 
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পোদ্দার € ফা পোত্+দার-অর্থবাঁণক, মহাজন। 
পোল «ফান প্ল-সেতু। 

পোষাক € ফা* পোশাক পারিচ্ছদ । 

ফাঁকির, ফকণর € আ* ফ.কৃ.রৃ-অভাবযুক্ত ব্যাক্ত, ফকীর। 

ফতে € আন ফ.তহ্-জয়। ্ 

ফরমান € ফাণ ফর্মান্ (-সণ প্রমাণ )+ঈ-বাদশাহণ হুকুমনামাপ্রাপ্ত। 
ফারয়্াদ € ফা* ফরয়াদ_ধর্মমীধকরণে বিচারার্থ আভযোগ। 

ফর্দ্দ € ফা ফর্দ-তালিকা। 

ফিকির € আৎ ফিক.রৃ-চিন্তা। 

ফিরঙ্গণ € ফা* 'ফিরাঙ্গী € আ* ফারগক € ফরাসী ফ্রা্ক-পর্তগীজ, বর্ণ- 

সঙ্কর জ্বাতিবিশেষ, যুরোসয়ান। 

ফেরেব € ফাণ 'ফ.রেব্ বণনা । 

ফেসাদ € ফা ফসাদ্লঝঞ্ধাট । 

ফোৌজ € আন ফেজ _ সৈন্যদল। 

বকরা, বকরশী € আ* বক-র্ (স্বীলিঙ্গে+ঈ)5গো, ছাগ। 

বক্নী € ফা বখ্শী -ফোজের হিসাব রক্ষক। 

বক্ত € আ* ব.ক.ং-সৌভাগ্য। 

বজা €ফাণ বজা-ঠিক স্থানে অবাস্থৃত। 

বজায় € ফা* বজায়জ. ₹ আ* জায়জ.5ঠিক, বলবৎ। 

বদকাম, বদনাম € ফাণ বদ্+ভাৎ কাম্ ; ফা* বদ্+ভা* নাম-কুকাজ, 
কুনাম। 

বন্দগ্রণ € ফা* বন্দগী-বন্দনা। 

বল্দা € ফা* বন্দা-ভূত্য। 

বন্দুক € আ* বন্দ্ক্-আগ্নেয়াস্ত। 

বন্দোবস্ত « ফা* বন্দ-উ-বস্তৃ-ব্যবন্থা | 

বরকল্দাজ € আ* বর্ক (বিদন্যৎ)+ফা* অন্দাজ, (নিক্ষেপকার)-বন্দুক- 

ধারী সৈন্য। 

বরাবর € ফা* বরাবর - সমান, তুল্য । 



আরবা-ফারস-তুকর্ণ শব্দডা'ডার : ৪৩১ 

বার্গ € ফা* বার্শ্যীর্-ভারগ্রাহী, পরে মারাঠীতে অশ্বারোহখ, িপাহশ, 
- বাঙ্গালায় বগাঁ। 

বাঁদী € ফা* বন্দা+স্তীলিঙ্গে ভা* উ-দাসী। 

বাকশী € আ* বাক, _ অবশিষ্ট। 

বাজার € ফাণ বাজ.র-হাট। 

বাজি € ফা* বাজশী-কৌতুক, ক্রীড়া । 

বাজে € ফা বাজ-অনাবশ্যক, অপ্রধান। 

বাবর;চিখানা € তু বরর্চ৯+ফাণ খানা _ মুসলমান পাচকের রন্ধনাগার। 

বায়দকে গোয়দ রুবর «€বায়দ্ কি গোয়দ রৃ-বরৃ-হইতে পারে যে 

বালয়াছে মুখের উপর। 

বার « ফা দরবার-রাজসভা । 

বালাই € আ* বলা+ভা* আই-অমঙ্গল। 

বালাখানা € ফাণ বালা+খানা -উপরের গৃহ । 

বাহবা € ফাণ বাহ্ বাহ্ ₹উৎসাহ বাক্য। 

বাহাদরী «€ তু বাহদর্+ভা* ঈ-কাতিত্ব। 
বিবি € তু" বীবী-মাহলা, মুসলমান স্ত্রী। 

বিলাতন € আ* 'বিলায়ং-্ৰলী বা শাসনকর্তার অধীনে প্রদেশ, বিলাতে 

উৎপন্ন । 

বুজরূক € ফা* বৃজ-র-মেলার্থেট বয়োবৃদ্ধ ও বিজ্ঞ, কেদর্থে) ভন্ড | 

বরুজ € আন বুরজ-্দুর্গ প্রাচীরের মধ্যে সুদ্ঢ় গোলাকার গৃহ । 

বেইমান € ফা বে+আ ঈ.মান. ₹ অধার্ম্মিক, বিশ্বাসঘাতক । 

বেখার «€ ফা* বে+গারৃনবিনা বেতনে শ্রম। 

বেদশন € ফান বে+দীনৃ-অধাম্মক। 

বেবাক্ € ফা বে+বাকীলনিঃশেষ, সম্পূর্ণ । 

বেসাঁতি € আত বেজাত্-পণ্য, দ্রবযজাত। 

বেছায়া € ফা বে+ফাণ হায়া_ নিলন্জ। 

বোছিসাৰ € ফা* বে+আণ িসাব-অগাঁণত। 

বেহোসি € ফা* বে+ফাণ হোশ-সংজ্ঞাহখীন, অচৈতন্য। 



৪৩২ | রায়গ্ণাকর ভারতচন্দু 

মজনল্দার € আ* মজমু+ফা* দার--রাজস্বের 'হসাবরক্ষক। 

মজবূত « আত মজবত্্দ়। 
মজা € ফা” মজ.হ্ -কৌতুক। 

মজুরী € ফা* মজ.দর+ঈ -পারিশ্রীমক। | 

মনসবদার € আ* মনসব+ফা* দার্-সামস্ত [মনসব-্পদ (আইন-ই- 
আকবরা। ব্লকম্যান। ১ম খণ্ড । পৃঃ ৩২৭)]। 

মনিব € আন মুনীব্ প্রভু, স্বামী। 

মফঃগ্বল € আত মুফ.স্সল্ রাজধানী ও নগরের বাহর্ভূত শাসনাধশীন 

ভূভাগ। 

মর্্দ € ফান মদ্দ' 5 পুরুষ । 

মাল্লক € আণ মালিক-উপাধি, আঁধকারী। 

মশলা € আণ মসালা _ব্যপ্জন সরস কারবার উপকরণ । 

মশালচশী € ফা মশাল+তু* চ-দীর্ঘবার্তকাধারা ব্যাক্ত। 

মন্তানী € ফা মস্তানী (2)-মদোল্সত্তা। 

মহাল € আন মহাল্-জমীদারী। 

মাহম € আচ ম্যহম্ 5 অভিষান। 

মাতবর € আ* মআ.তবর্-মান্য, বয়োবৃদ্ধ, বিশ্বস্ত ব্যক্তি। 

মানা € আ* মন'5নিষেধ। 

মাম্যর € আণ মাআ.মূর্- প্রচুর, অধ্যষিত। 

মাল € আ* মাল _ বাঁণজ্য্রব্য। 

মালিক € আণ মালিক্_আঁধকারা, স্বামী, প্রভূ । 

মালুম € আ* মআ.লুম্, ই,ল্ম্ 5 বোধ, জ্ঞাত। 

মিঞা € ফা মআঁ-মধ্যস্থ্, মান্যব্যাক্ত। 

মৃদ্দাই € ফাণ মুদ্দাই-ফাঁরয়াদন, 'িচারাথন। 

গুনসী € আ* মনুশী-লেখক। 

ম;নসীব € আণ মুনাঁসবৃ-নাদ্ন্ট, উপযুক্ত । 

ম;রচা € ফা* মুূর্চা-পাঁরখা, দরগপ্রাচীর। 

মূসলমান € আ* মুসাঁলম্+ফা* আনৃ-ইস্লামধম্মঁ। 



আরবী-ফারসী-তুকর শব্দভাশ্ডার ৪৩৩ 

মুসাছেব € ফা* মুসাহবৃ-তোষামোদকারশ। 

মূহরশী € আণ মৃহারতর-লেখক, কেন্বাণী। 

মেহেরবার্পী € ফা» মিহ্র্বাণ-কৃপা, অনুগ্রহ । 

মোকাম € আণ মু.কামৃ-স্ছিতি, বাসস্থান। 

মোগল € ফা* মুঘ.ল-জাতাবশেষ, মঙ্গোলয়ার আঁধবাস, সাধারণ অর্থে 
মুসলমান। 

মোব্রছা € ফা «€ তু* মুরচঃ-পরিখা, দুর্গপ্রাচশর € 2 )। 

যাদ7 € ফাণ জাদু _ বশীকরণ, ভেল্কী। 

রফা € আ* রফ'5নিম্পীত্ত। 

রবাৰ € আণ ফা* রবাবৃ্লধেহালা জাতণয় বাদ্যযন্ত্র [ দ্রষ্টব্য ঃ শব্দার্থচান্দুকা 
('সঙ্গীত' শব্দ) ]। 

রায়াঁ € ফাণ রায়ান-উপাঁধাবশেষ। 

রোজ «€ ফা রোজ্ | ₹-স* রোচঃ]_াঁদন, আলোক । 

রোজগার «€ ফা রোজগার্-আয়। 

রোজা € ফা রোজা-মুসলমানাঁদগের উপবাস-্রতাঁদবস। 

রোশন € ফা রৌশন [নস রোচন ]-_5আলোক। 

লস্কর € ফাণ লশৃকর্-সৈন্যদল। 

লাল € ফা লালরক্তবর্ণ। 

লালপোশ € ফাণ লালপোষ্লরক্তবর্ণ পাঁরচ্ছদ পাঁরাহত। 

শয়তান € আ* শৈতান্ ₹ ভূতপ্রধান, পাপাত্মা, নীচ। 

শাহজাদা € ফান শাহ+জাদ [সণ জাত1-শাহের পহ্ত্র। 

শাহানশাহ € ফা” শাহন্ শাহ্-রাজাধিরাজ। 
শির € ফা* সরৃ-মস্তক। 

শিরোপা € ফা সর্-ও-পা-আপাদমস্তক আবৃত করা যায়, রাজপ্রসাদ- 

স্বরূপ এইরূপ পাঁরধেয় উপহার । 

শেফাই, সেফাই € ফা িপাহন-সোৌনক। 

শোর € ফা* শোর _ চীৎকার । 

সন্কা  আ* সন্কা-ভিস্তি জলবাহক [সাকী-পান-পারবেশক (একই 

ধাতুজ শব্দ)]। 

২৮ গু 



৪৩৪ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

সদাগর € ফা” সওদাগর-ব্যবসায়ণী। 

পদীয়াল € আ সদ+বাল্-একশত সৈন্যের অধ্যক্ষ । 

সনল্দ € আন সনদ -বাদশাহী পাঞ্জাযুক্ত 

সফর আ০ সফ-র্ _ ভ্রমণ। 

সবরোজ € ফা শব্রোজ-দিবারান্। 

সরঞ্জাম € ফাণ সর্+অন্জাম-উপকরণ, 

সরশ্পেচ € ফা সর্+পেচ_ উষ্কীষবেষ্টনী বস্ত্র। 

সরবরা € ফা* সর্বরাহ-যোগান। 

সরম «€ ফা শর্মৃ-লজ্জা। 

সরাই € ফাণ সরাই _পাল্থশালা । 

সলখ € আ* শল্খ্ ত্যাগ করা, এককালীন বহু কামানগজ্জন। 

সহবতি € আণ সোহবত্+ই-অন্তরঙ্গ। 

হর € ফা শহর 5 নগর। 

সহরপনা € ফা শহর:+ফাণ পনাহ-নগরের চত্তীদ্্বকস্থ প্রাচীর । 

সহল € আন সহল্- সহজ । 

সাজোয়াল € আ* সজাবল-রাজস্ব আদায়কারী, তহশীলদার । 

সাবাস € ফান শাদবাশ ধন্য, প্রশংসাব্যঞ্জক বাক্য। 

সালিস € আ* সালসৃ-মধ্যস্থ দ্বারা 'বিচার্যয। 

সাহেব € আন সাহ.ব, সাহব- প্রভু । 

পর্ণ € ফাণ ারনী-(শীর্-ক্ষীর, িস্ট') সত্যদেবতার পূজার 

উপকরণ । 

সান্নত € আণ* সুন্বত্-মুসলমানাদগের শিশনত্বকচ্ছেদন সংস্কার। 

স্যবা  আ* সবহ-প্রদেশ। 
সঃরাখ « তুণ সদরাখ্ পথ । 

সুলতান € আত সৃল্তানৃ- আঁধপাঁতি। 

সলতানৎ € আণ সুল্তান+অং-রাজত্ব। 

সেখ € আ* শয়্খৃল্প্রধান ব্যক্তি, পুরোহিত। 

সেলাম € আ* সলাম--শাস্ত, কুশল, মূসলমানী আভবাদনসূচক উক্তি। 

| 



আরবা-ফারসী-তুকাঁ শব্দভান্ডার 8৪৩৫ 

সেলামং € আণ সলামং-শান্তি, মঙ্গল। 

সেলামণী € আ০ সলামৃ+ভা* ঈ-্উপঢোকন, উপহার। 
সৈয়দ € আ* সৈয়দমান্য ব্যক্তি [হজরৎ মূহম্মদের দৌঁহন্বংশধরদিগের 

উপাধি ]। 

সোয়ার € ফা সরার্ [অশ্বভারিন-প্রাচীন পারাঁসক অসবার ৯ প্রাকৃত 

অসবারি, সূবার ৮ আসোয়ার, সোয়ার 1-অশ্বারোহী। 

হুক € আত হক-সত্য। 

হজরত € আ* হজরং (হদ্বরং)-প্রভু। 
হরকরা € ফাণ হর্করা.-সংবাদগ্রাহী। 

হলকা € আ হল্্ক.া-্দল। 

হাওয়া € আ০ হবা-বাতাস। 

হাজারী € ফাণ হজার্+ ঈ-সহম্্ সৈন্যের অধ্যক্ষ । 

হাজির € আণ হাঁজ.র্ (হাদ্বর্)-উপাস্থিত। 
হাজী €আ হজ্+ভা* ঈ-মক্ধাতীর্থগামী ব্যক্তি। 

হানা € আ* হনকৃ-কণ্ঠদেশ। 

হাবপী € আ* হবেশ (মিশ্র)মিশ্র, আবাসনিয়ার অধিবাসী । 

হাবাল € আন হরাল্-জিম্মা। 

হাবাস € আচ হাবাশ্ ( 2 )-অভিলাষ। 

হারাম € আ০ হরামৃ-শকর। 

হারামজাদী € আৎ হরাম্+জাদ্ |-স* জাত1+স্বীং 'ঈ-শুকরজাতা 

(নন্দার্থে)। 

হাল € আণ হাল-দশা। 

হালাক € আ হল্লাক--বধ, ধবংস। 

হালাল € আ* হলাল্-বৈধ, সঙ্গত। 

ছন্দ; সৎ শীসম্ধু* শব্দের প্রাচীন-পারীসক বিকারে-জাতাবশেষ 

(ভারতীয়)। 

হিসাৰ € আন হিসাব-গণনা। 

হ!সান, হ:সিয়ার € ফাণ হোশ্ ম্লার-সাবধান। 



৪৩৬ রায়গৃণাকর ভারতচন্দ্ 

হৎকুম « হ*কৃম-আজ্ঞা । 
হুজুর € আণ হজু.র্ হেদ্বুর)5উপাস্ছিতি। 

১ ম্যাক্সমূলারের ডীক্তি [জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কৃত বাঙ্গালা ভাষার আভিধান' (২য় 
সং। ১ম ভাগ। ১৯৩৭ খ-েঃ। ভাঁমকা। পৃঃ ৭) হইতে উতৎ্কলিত।]। 

২ সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়-_ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 
১৯৩৯ খুিঃ। পৃঃ ৪৯৮]। 
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২৪ ॥ শবার্ঘচক্রিকা 
[ আরবা, ফারসী ইত্যাঁদ শব্দের অর্থ 'আরবী-ফারসী-তুকাঁ শব্দভাণ্ডার'-এ দুষ্টব্য।] 

অ-্বষু। 

অংগ্বর্পা _ সক্ষনর্পা, অণু-র্পা। 

অংহ _ পাপ, ব্যাধি। 

অঃস্বরপা _ ব্রহ্গর্পা। 

অনুর - কৃষ্ণের পিতৃব্য, সকল্ক-গান্দিনী তনয়। ইনি কৃষ্ণ ও বলরামকে কংস 

যজ্জে আনয়ন কাঁরয়াছিলেন। 

অজপা _ 'হংসঃ নামক মন্ম। 

আিমা _ অন্টবিধ এশ্বরয-[ আঁপিমা, লাঁঘমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মাহমা, ঈশিতব, 

বাঁশত্ব, কামাবসায়তা ]-এর অন্যতম। 

অনুপ _ [অনু (নকট)+অপ (জল)] যাহা প্রায় জলের 'নিকট বর্তমান। 

সম্ভবতঃ ইহা এস্ছলে 'অনুপম' [_অনুপ ] অর্থে ব্যবহৃত হইয়্াছে। 

অপর্ণা _ অন্নপূর্ণার নামান্তর। ক্বয়ং বিশীর্ণদ্ুমপররবৃত্তিতা পরাহি 
কাম্ঠা তপসন্তয়া পুনঃ। তদাপ্যপাকীর্ণমতঃ 'প্রয়ংবদাং বদন্তযপর্ণোত চ তাং 

পুরাবিদঃ ॥' কুমারসম্ভব (৫1২৮)। 

অবন্তশ _ স্থানবিশেষ। এইম্ছানে কৃফ ও বলরাম সান্দপাঁণ মাীনর নিকট 

'বিদ্যাশিক্ষা কারয়াছিলেন। 

অভিরোধ _ ক্রোধ । 

অমৃত _ পিকদানী। 

অরিষ্ট _ কংসচর মহাব্ষরূপী অস্মর, অমঙ্গল। 

অস্টমঙ্জলা _ অম্টাদনব্যাপী গীতকথা। কাব্যের উপসংহারে “অল্ট- 

মঙ্গলা-তে গীতকাহনশ ও ফলশ্রুতির উল্লেখ থাকে । শক্তিদেবতার বিশিষ্ট 

গুহ্য সংখ্যা 'অম্ট' হইতেও অস্টমঙ্গলার উত্তব হইতে পারে। 

অঙ্টাপদ _ সূবর্ণ। 



৪৩৮ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

আই _ জননন বা তংস্থানীয়া নারী। 

আই, আই _ ঘণার্থ দ্বিরুক্ত শব্দ । 

আঁকশলা -টঢেশকর নোম [11501 | 

আঁদিপাঁদ - [ € আন্ব-সান্ধ] শৃঙ্খলা । 

আঁধলা 5 অন্ধ। 

আগম 5 তল্দস। 'আগতং শিববক্তেঃভ্যো গতণ্ণ গারজাশ্রুতৌ। মতণ্ট 

বাস্দেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে ॥ 

আগর - [ € অগ্র] শ্রেচ্ঠ। 

আচাভূয়া ₹ [ € প্রাকৃত অচ্চবৃভূঅ € সং অত্যন্ভুীত] মিথ্যা, অন্তূত। 

আজবোব 5 [সং ধজ:+বৃদ্ধ] অবুঝ । 

আড়কাঠ - দাক্ষণাপথে মাদ্রাজের নিকট আকর্ট নামক স্ছানে ইংরেজরা যে 

ট্যাকশাল স্থাপন করে, তাহাতে রোপ্য 'নাম্মত ও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের 

নামে ছাপা মুদ্রার নাম 'আকর্ট' [৯ আড়কাঠ] মৃদ্রা। আওরঙ্গজেবের 

মৃত্যুর পর এঁ মুদ্রার চলন বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া যায় কারণ এই দেশে 

তখন পঁসন্কা টাকা'র চল ছিল। 

আবরণ _ মূল দেবপৃজার পর অচ্চিত অঙ্গ-দেবতা। 

ইটাল _ বৃহত প্রস্তর বা ইন্টক খণ্ড। 

ইন্দ্রমথভঙ্গ _ বৃষ্টি-দেবতা গোপপাঁজত ইন্দ্রের পৃজা শ্রীকৃষ্ণ রাহত করেন 
[ 'ভাগবত' দ্রষ্টব্য ]। 

ঈপাতিজায়া _ [ঈ-লক্ষমী, দূর্গা+পাতিহবিষণু, শিৰ ] এইস্থলে শিবজায়া। 

ঈহিনী _ [ঈহা-হইচ্ছা] বাঞ্তা। 

উচ্চুর 5 আধক। 

উদ;খলবন্ধন _ কৃষ্ণের দৌরাত্ম্-নিবারণার্থ যশোদা কর্তৃক কৃষফ-বন্ধন। 

উমা-উ [মহেশ]+মা [লক্ষনী]। 'উমোত মান্রা তপসো নাষিদ্ধা 

পশ্চাদুমাখ্যাং সমুখী জগাম।” কুমারসম্ভব (১।২৬)। 

,উরঃ 5 বক্ষঃস্থল। 

উরগ-উপবাঁতা _ সর্প-উপবাঁতা। 

উল্বণ _ পিত্তাদবিকারজাত ব্যাধাবশেষ। 
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উর _ আবিভভূত হও। 

ধণ - দেব-খাষ-পতৃ-মাতৃ-গুরু-দিজ্--এই ষড়বিধ খণ। 
ধাবাসদায়িনী _ স্বর্গবাসদাত্রী। 

থভুরূপা 5 [খা (দেবমাতা)+ভূ (উৎপন্ন হওয়া)] থিভূ' অর্থে দেবযোনি- 

বিশেষ 111 | 

ধডুক্ষ _ [খু (দেবতা)+ক্ষি (বাস করা)+অ] স্বর্গ। 

ধর্পিণশী _ [খা (স্বর্গ, দেবমাতা)] স্বর্গর্পিণ বা দেবমাতারাঁপণাী । 

ধঙ্বরূপা _ স্বর্গস্বর্পা। 

৯-বেদ। 

৯-কার-_ বেদমাতা, পরাশীক্ত, কুণ্ডাঁলনী। 

৯৯ _ দৈত্যজননী 'দাতি। 

৯৯-কার স্বরূণপা - কাঁলকা। 

৯১৯-ভব _ দৈত্যজননীজাত। 

একচক্রুরথ  পৃরাণোক্ত সপ্তাশ্বযুক্ত সর্ধ্য-ষান। 

একাক্ষরকোষ _ 'অ' হইতে %' পর্যন্ত এক একটি করিয়া অক্ষরের আভধান। 

এড়া _ পাঁরহার করা। 

এপারপ্বাহিনী ₹সংহ-এণ (বমৃগ)+রিপু1-বাহনী। 

এয়োজাত ₹ মাঙ্গালক কার্যে সধবাঁদিগকে একান্ত করিয়া আভনন্দন। 

এরাবতপতি _ ইন্দ্র। 

এঁশানশ _ ঈশান-গোহনন। 

ওকন _ আশ্রয়। 

ওঘ _ সমূহ । 

ওজন _ তেজ, বল। 

ওড়পনজ্প _ [ « ওড্রপু্প |] জবাফুল। 

ওলান _ নামান । 

ওতপাতিক _ অশুভসূচক। 

ওরস _ পূত্র। 

ওব্বদাহ _ বাড়বাগ্ন। 
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ওষধ - প্রতিষেধক। 

কংস _ আহুক-নন্দন উগ্রসেনের পূ । মথুরাধিপ ইনি ভাগিনেয় শ্রী 
কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। 
কন্ধোল _ 'কাঁকলা” নামক গস্ধদ্রব্যবিশেষ। 

কঙ্ক _ হাড়গিলা পাখাী। 

কট - আচার, 'বাঁধ। 

কার _ কাটার, লৌহানাম্্মত অস্নাবশেষ। 

কণ্ঠ - কাটদেশ। 

কড়ূুখা- [€ সং কটাক্ষ] এক প্রকার স্পদ্ধাব্যঞ্ক রণসঙ্গত। 

কড়সণ ₹ ঘনেসী। 
কড়ে _ অল্পবয়সী । 

কল্দল _ পদ্মবীজ। 

কপদ্দণ _ জটা। 

কঁপিনাশ _ বাদ্যযন্্রবিশেষ। 

করকাণ্ঠণ _ হস্তদ্বারা যাহার মেখলা 'ীনাম্্মত হইয়ণেছে। কিংবা “কাণ্ঠ”' 

অর্থে কাস্তে বা কৃপাণ যাহার হস্তে আছে। 

করঙ্গ -1ভক্ষাপান্র। 

কার্ণকা _ পদ্মের মধ্যন্ছিত বীঁজকোষ। 

কলা-(ক) চন্দ্রের ষোল ভাগ_ অমৃতা, মানদা, পূষা, পাষ্ট, তুম্টি, রাত, 

ধৃতি, শাশনী, চান্দ্রিকা, কাস্ত, জ্যোংক্পা, প্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা এবং 

পূর্ণামৃতা। (খ) শিল্পকর্ম চৌষাঁট্র প্রকার-নৃত্য, গীত, বাদ্য, উদক- 

বাদ্য, নাট্য, কৌচুমারযোগ, নেপথ্যযোগ, বিশেষকচ্ছেদ্য, দশনবসনাঙ্গরাগ, 

শৈখরাপীড়যোজন, কেশমাজ্জনকৌশল, পাষ্পান্তরণ, মাল্যগুম্ফনাবকঙ্প, 

গন্ধযুক্তি, আলেখ্যবর্ণীচন্রকরণ, প্রাতিমালা, বৈজায়কীবিদ্যাজ্ঞান, বক্ষায়্- 

বৈন্রবাণবিকল্প, শয়নরচন, সূচীবাপকম্্ম, বালকক্রীড়নকরচন, ভূষণযোজন, 

কর্ণপন্রভঙ্গ, তণ্ডুলকুসমবাঁলাবকার, সম্পাট্য, মাঁণভূমিকাকম্মণ বাস্তুবিদ্যা, 

মণরাগজ্ঞান, রূপ্যরহপরীক্ষা, আকরজ্ঞান, ধাতুবাদ, ইন্দ্রজাল, বস্গোপন, 
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হস্তলাঘব, চন্রাযোগ, সতরক্রীড়া, মেষকুক্কুটশাবকযুদ্ধবিধি, শুকসারিপ্রলাপন, 
দ্যতাঁবাধ, আকষক্রুড়া, অভিধী্ঘকোষছন্দোজ্ঞান, বৈনায়কশীবিদ্যা, দেশ- 
ভাষাজ্ঞান, ম্লোচ্ছতকাবিকল্প, কাব্যসমস্যাপুরণ, অক্ষরমহষ্টিকাকথন, 

উদকঘাত, উৎসাদন, দুব্্বচকষোগ, পুজ্পশকটিকানামত্তজ্ঞান, ধারণমাতৃকা, 
ক্লিয়াবিকল্প, ছলিতকযোগ এবং বৈতালিকণবিদ্যা । 

কলি-মৃগ-বাঘথাবা - বৈফবাদগের তিলকের প্রকারভেদ । 

কাড় _ বাণ। 

কাঁড়ারণ ₹ [ কাণ্ডাগার ৯ কান্ডার। কান্ডারী। 

কাকুবাদ - কাকৃতামনাত। 
কাণ্টীপনর 5 কর্ণাটস্থ 'কঞ্জীভরম-' নামক দেশ। 

কাতি _ কাটার। 

কাত্যায়নী ব্রত-কৃষ্ণকে স্বামী-কামনায় কালন্দীতটে গোপণকৃত 

কাত্যায়নপূজা । 

কাদম্ব _ দুর্গা । 

কানকোটারি - পতঙ্গাবশেষ। 

কাপ _ [(€ কল্প) বা কাচ (€ কৃত্য )] নাটগীতিতে ভূমিকার উপযোগন 

সাজ করার নাম। মুখোস পারলে বলা হয় "পাতা ( € পান্্র) কাচ'। 

কাম-কমনণী _ কাম-কামনাকারা। 

কামশী _ পক্ষীবিশেষ। 

কালাীয়দমন - কালিন্দীগভ্ নাগ-মদ্দদন। 

কিয়া _ কর্ম্মফল। 

কিরা _ শপথ, 'দব্য। 

কৃপ্ড়_। একুণ্ড] পান্র। 

কুপ্ড়া _ 'সাদ্ধিপ্রস্তুত কারবার পান্র। 

কুকথা - [ কু-আগম, নিম ইত্যাদি ] বেদ-আলোচনা। 

কুচশস্কু - শিবলিঙ্গ । 

কুজড়া, কুজড়ানশীপ্রেষে ও নারণ ফলমূলাদি ব্যবসায়শী। 
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কুজি- চাবি। 
কুড়ী - কুষ্ঠাী। 
কুণপকার্ণকা - [কুণপ-শব] শব কর্ণভূষণ যাহার। 

কুবের _ যক্ষরাজ।  কুর্থীসত দর্শন হেতু কুবের নাম--কুৎীসতায়াং 

কুশব্দোহয়ং শরীরং বেরমূচ্যতে। কুবেরঃ কুশরারত্বাং নাম্না তেনৈব 

সোহঙিকতঃ॥'। 

কুব্জা _ কংসের দাসী নরিবন্রা। 

কুম্তশপাক _ নরকাবশেষ। ! 'কুন্ত'-পান্রীবশেষ, ইহার মধ্যে পাপাীগ্রণকে 

পণড়ন করা হয়।]। 
কুরঙ্গিয়া _ মৃগচিহ্যুক্ত। [তুলনীয়ঃ 'পরশুমৃগবরাভীতিহস্তম্- 

ইত্যাদ শিবের ধ্যান। ]। 

কুলশীন - 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রাতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম। নিম্ঠা বৃত্তি- 

স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম॥” কু" অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি 'লীন' অর্থাং 

আছেন । 

কুসনস্তা - আহফেন হইতে প্রস্তুত পানীয়াবশেষ। 

কেয়া কাঁদি _ কেতকীপস্পের মঞ্জরা। 

কেশ _ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত অশ্বরুপী কংসচর। 

কোঠ _ দুর্গের তুল্য সুদৃঢ় গৃহবিশেষ। 
কোড়া _ কশা। 

কোণ - চাউল হইতে পাঁরত্যক্ত অংশ, কৃ'ড়ো। 

কোলান? _ আশ্বাস। 

কোশা _ নৌকাবিশেষ, ছিপ্। 

ক্ষেম্করী _ কল্যাণকারিণী। 

খলান্ধকান্তক _ অন্ধক নামক দৈত্যের বিনাশকারাঁ শিব। 

খ'য়ে তাঁত - তিসি গাছের ছাল হইতে সূতা প্রস্তুত কাঁরয়া যে তস্তুবায় 
[খুঞা] বয়ন করে। 

খুদমাগা-কাদাখে্ড়; _ স্তীলোকাঁদগের বিবাহের পর প্রথম রজোদর্শনের 

উৎসব। 
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খেটক _ [খে (ভ্রাসত করা)+ক] দণ্ড, ঢাল, মূ্গর। 

খেটেল _ পারশ্রমকারী। ২ 

খোঁটা _ মেকী। 

গজর _ পেটা ঘাঁড়র শব্দ। 

গন্ধাঁদবাস - দেবাচ্চনার পূর্বে হরিদ্রাচন্দন ইত্যাদর দ্বারা কৃত্যাবশেষ। 

গায়েন _ নূপুর চামর সহযোগে যে মঙ্গল গান ইত্যাঁদ করে। 

গিরিধার _ ইন্দ্রের বৃষ্ট হইতে শ্রীকৃষ গোপকৃলকে গোবদ্ধনপব্বতে 

আশ্রয় 'দিয়া সেই পর্বত ধারণ কারয়াছিলেন। 

গেড়ে 5 ডোবা। 

গোয়ার _ [ € গ্রামকার ] গ্রামবাসস, বব্বর, নিব্বোধ। 

গোত্র _ [গোল্পাঁথবী 1] পব্বত, কুল। বাবধ গোত্রের নাম- বাঁশচ্ঠ, 

আন্র, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, জমদাগ্ন, বিশ্বামিত্র, শাক্তু, পরাশর, অগস্তা, গৌতম, 
বাৎস্য, সাবর্ণ, মৌদ্গল্য, সৌপায়ন, শাশ্ডিল্য, শুনক, কাত্যায়ন, আঁঙ্গরস, 

কৌশিক, বৃহস্পাতি, গর্গ, অনাবৃকাক্ষ, ঘৃতকোঁশিক, বৃদ্ধি, কাণৰ, কাণবাম্মন, 

অব্য, কৌশ্ডিল্য, জৌমিনী, আলম্ব্যায়ন, বাসি, কাণ্চন, সৌকালিন, আনেয়, 

কৃষ্ণান্রেয়, সাঙ্কাঁতি এবং বৈয়াঘ্যপদ্য। [দ্রষ্টব্যঃ মাহমাচন্দ্র মজূমদার-_ 

গোড়ে ব্রাহ্মণ হেয় সং। ১৯০০ খুিঃ। পৃঃ ১২-১৬)]। 

গ্রাম _ সঙ্গীতের বিবিধ স্বর_ষড়জ (স), গান্ধার (গ) ও মধ্যম (ম)। 

ঘটক _ ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা। দূষকস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে 

ঘটকাঃ স্মৃতাঃ, -_[ শাক্তানন্দতরাঙ্গণী ]। 

ঘাঘর _ বাদ্যাবিশেষ। 

ঘেটেল _ [ € ঘাটোয়াল] পাটনী। 

ঘোঁড়ার - দ্রুতগামী বৃহদাকৃতি হারিণ। 
ঙ-কার - তল্মে পরমকুণ্ডলী। 

চক _ চতুচ্কোণ স্ছান। 

চতুম্সখ _ কবিরাজী ওষধাবিশেষ। 

চণ্ডাঁবনাশিনশ  শুভ-নিশুভ্ত দৈত্যানুচর-নাশিনী। 

চন্দ্রবাণ - আতসবাজী, হাউই । 
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চব্যতর্া - [ « চত্বর ] দালান, দাওয়া, কোতোয়ালের থানা । 

চষক-চূষিকা _ মদ্যপায়িনী। 

চানূর _ কংসের মল্ল। 

চিতগামণ - কামদেব। 

চীরা _ বস্ত। 

চেলা _ শিষ্য, ভ্রীতদাস। 

চোয়াড় _ বর্বর, 'নিষ্ঠুর। 

চৌতিশা ₹ বর্ণান ক্রমিক পদ্যে দেবতাবিশেষের স্তুঁতি। 

ছাবাল - বালক। 

ছায়া _ সূর্য)পত্রী, মহামায়া, দূর্গা। 

ছালমিলি _ মুসলমানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত স্ফটিক প্রন্ীতর জপমালা। 

জলপিপন 5 পক্ষীবিশেষ। 

জাঙ্গাল - সেতু। 

জাগরণ _ যে-সকল মঙ্গলকাব্য রাত্রে গীত হয়, তাহাঁদগের নাম 'জাগরণ'। 

জাহ _ জিহবা । 

জশীবন্যাসমন্ _ দেবার প্রাণপ্রাতিষ্ঠার মন্তর। 

জুজ7- শিশাাঁদগের ভীতিপ্রদর্শনার্থ অনুকারজাত শব্দ। 

জোহার  [ € জয়কার | নমস্কার । 

ঝক  মৎস্যাবশেষ। 

বিউড়ী-বহঃড়ী -পরস্পর সংযুক্ত শব্দদ্ধয়ববৌ-ঝি [িউড়ী € ঝিয়ারী 

(ঝি+আকার+ইক+আ) : বহুড়ী € বধুটিকা (বধ্+ট+ইক+আ) অথবা 
€ বহুআরা (ব্যবহারিকা, ব্লীতদাসাীঁ অর্থে)]। 

ঞ্কার - ঘর্ঘর শব্দ, গায়ক, ঘোরনাদ, পরমকুণ্ডলী [তল্মে], অনাসক্ত 

চত্ত। 

টমক _ শব্দ, বাদ্যযল্লবিশেষ। 

টাকর-মুস্টি। 

টাল - প্রবণণনা করা। 

'টিটিকার _ ধার ।' 
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ঠকঠকে _দায়ে। 

-দুব্বৃত্ত। - 
ড্ফ _ খঞ্জনীর মত একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযল্ম। 

ডম্বর; _ বাদ্যযল্নীবশেষ। 

ডাগর _ বৃহৎ, দীর্ঘ। 
ডামরাবাদত _ যোগ-ীশব-দুর্গা-সারস্বত-্রহ্ম-গন্ধব্বডামর নামক তল্- 

শাস্্সমৃহ। 

ডেঙ্গর - বৃহদাকাতি উৎকুন। 

চঙ্গনাশা _ দ্ব্ব্ত্তনাশকারা । 

চেপ্টা ₹ দুঃশীল। 

ঢেকা _ ধাক্কা । 

ঢেমসা _ বাদ্যযল্নাবশেষ। 

চেসা _ প্রবণ্ণনা। 

প- চৈতন্য, জ্ঞান। 

ণ-কার _ শব, মহাশাক্ত। 

ণ-ত্ব-ণ-কারের ভাব। 

ণ-চ্বরূপা 5 মহাশাক্তর্পা। 

তমী রান্র। 

তরতম 5 ভালমন্দ। 

তঞ্প _ শব্যা। 

তন, তছ7 _ [ € তস্য] তাহার। 

তারকক্রঙ্গ _ রামনামযুক্ত বড়াক্ষর মল্ল। 'অনস্তোহগ্ন্যাসনঃ সেন্দবব্বাঁজং- 

রামায় হল্মন:ঃ। বড়াক্ষরোহয়মাঁদস্টো ভজতাং কামদো মনঃ॥ সর্তেষাং 

রামমল্াণাং মল্রাজঃ ষড়াক্ষরঃ। তারকবন্ধ চেত্যুক্তং তেন পূজা প্রশস্যতে ॥' 

_রামায়ণচন্দ্রিকা। 

তুম্বীফল - অলাবু, লাউ। 

তুল্সণ ₹ মহালক্ষমীর অংশে সত্যযুগে ধম্মধবজ ও মাধবীর কন্যা। ইনি 

পূর্বসম্পকে দ্রৌপদীর এজ্যেন্ঠতাত ভাগনী । ইনি শ্্ীরাধ্দ সখী বিরজা। 
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একদা গোলোকে শ্রীকৃ্ণের সাহত উপগতা হওয়ায় ইনি রাস্টা রাঁধকা কর্তৃক 

আভশপ্তা হন এবং কৃষককে পাঁতকামনা করিয়া সকঠোর তপস্যা করেন। 

পরে ইনি শঙ্খচুড়ের পত্নী হন। শঙ্খচুড়ের বধার্থ শরীক তুলসীর 

সতীত্বনাশ কারলে অভিশপ্ত হইয়া শীলার্প ধারণ করেন এবং কৃষ্ণের বরে 

তুলসাঁও কৃষ্াপ্রয়া বৃক্ষে পরিণতা হন। 

তৃণাবর্ত 5 শ্রীকৃ্ণ কর্তৃক নিহত ঘূণর্শবাত্যার্পী কংস-চর। 

ন্রিকুল _ শপতৃচ্থানং ভবেদার্ভঃ পুত্রস্থানং তু ক্ষেমকম্। উচিতস্থু সমানং 

স্যাং ন্রাবধং কুলমূচ্যতে 1” --[ মাহমা মজুমদার- গৌঁড়ে ব্রা্ষণ। ২য় 

সং। ১৯০০ খীঃ। পৃঃ ১৭৮ দ্রষ্টব্য ]। 

ব্রিপ;র _ তারকাসংরের পৃত্রন্য়াঁধকৃত ময়দানবশীনাম্মত স্বর্ণরোপ্যলোৌহময় 

পুরীন্য়। | 

থকার _ পর্বত, প্রস্তর, স্হির। 

থুত _ চিবূক। 

দড়_ [ € দ্র] যৌবনকাল, সমর্থ । 

দর _ দহ। 

দর্্বি- হাতা। 

দলপিপশ _ [পণপ' শপ' অনুকরণে ] জলচরপক্ষীবশেষ, যাহারা দল বাঁধিয়া 

ডাকে । 

দাক্ষায়ণণী _ দক্ষ-কন্যা । 

দানী- যে শুল্ক গ্রহণ করে। 

দাবানল _ দাবাগ্রতে ব্রজ দন্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবাগ্ন পান করেন। 

দায়ধরা _ কারারুদ্ধ অধমর্ণ। 

দিকপাল - দশদিকপাঁতি-ইন্দ্র (পূর্ব) বরুণ (পশ্চিম), কুবের (উত্তর), 

যম (দোক্ষণ), আগ্র (দক্ষিণ-পূর্ব), বায়; (উত্তর-পূর্ব), ঈশান (উত্তর- 

পশ্চিম), নৈঞ্তি (দক্ষিণ-পশ্চিম), ব্রহ্মা (উদ্ধর্) এবং অনম্ত (অধঃ)। 

দশ ছিগুণ। 

দোপট _ পথের উভয় পার্থে। 

দোহার - যাহারা গানের ধূয়া ধরে। 
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দ্রৌপদী - একজল্মে বেদবতী, অপর দুই জন্মে সীতা ও দ্রোঁপদশী। 

কুশধবজ-জায়া মালাবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা বেদবতী। 
তপোরতা ইহাকে রাবণ স্পর্শ করিলে, ইনি রাবণকে বংশনাশের আভশাপ 
দিয়া দেহত্যাগ করেন ও পরজল্মে সীতা হন। রাবণ ছায়াসীতা হরণ 

কাঁরয়া সবংশে নম্ট হন। এই ছায়াসীতাই লঙকাযুদ্ধের পর শবের নিকট 

পাঁচবার বরপ্রার্থনা করেন। ইনিই পরে যাজ্ঞসেনী হন। 

দ্বারকা _ গ:ুজ্জরদেশে সমুদ্রতীরবন্তীঁ দ্বীপে দ্বাদশ-যোজন পারামত গড়। 

দ্বারহস্তী - শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত কুবলয়াপনড় নামক হস্তা। 

দ্বীপ - সপ্তসংখ্যক- জম্ব,, প্লাক্ষা, শাল্মলী, কুশ, ক্লৌন্ট, শাক এবং পুজ্কর। 

ধাড়ী _ [ €ধাট্, ধাড়_ আক্রমণ অর্থে] দলপাঁতি। 
ধকধকণী _ কণ্ঠহারে সংলগ্ন দোলক [ ₹ ০8] | 

ধ্যাত 5 (কদর্থে) উৎকোচ, ঘুষ । 

ধম - আড়ম্বর। 
ধেড়ে “ মংস্যখাদক ভাম বা ভোঁদড় জাতীয় জব । 

নকুল _ সাদ্ধিসেবনের পর ভোক্তব্য রুচিকর খাদ্য । 

নটশখল _ দুষ্টপ্রকাতি। 

নাফান' _ যৌবনগার্্বতা নারাঁ। 

নাট _ আভনয়। 

নাটক _ নর্তক। 

নায়ক _ যাহার গৃহে মঙ্গলকাব্য গাঁত হয়। £ 

নারদিংহী _ নাঁসংহের শীক্তয্ক্তা দেবী । 

নারায়ণশ _ কারণবাঁরশায় নারায়ণের ললাটোভ্ডবা তেজোরুপ্পিণী ভগবতাঁ। 

নিছনি _ বালাই, অশুভ, বরণের মাঙ্গল্য দ্রব্য । 

নিশা - [€ নিশানা] লক্ষ্য । 

নক ক্ষুদ্র উৎকুন। 

পণ্ঠতপ _ কঠোর তপস্যা। গ্রীজ্মে সূর্য্য ও চতুর্দিকে প্রজবলত আগ্নর 

মধ্যে, বর্ষায় বৃষ্টির মধ্যে এবং শীতকালে জলের মধ্যে অবস্থান করিয়া যে- 

তপস্যা করা হয়। 

চি 
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পণ্চমবেদ _ মহাভারত। বেদে ব্রা্মণেতর বর্ণের আঁধিকার না থাকাতে . 

কৃষদ্বৈপায়ন বেদের তুল্য ফলশ্রীতিযুক্ত মহাভারত রচনা করেন। 

পদ্মাসন _ আসন-বন্ধ বিশেষ । 'সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপার ন্যসেন্ততঃ। 

দক্ষিণ, সব্যস্যোপারষ্টাদ্বিধানীবং পদ্মাসনামাত প্রোক্তং সর্্বকর্্মস 

শাস্যতে। 

পয়দল _ পদাতিক সৈন্য। 

পর _ প্রহর। 

পরলোক - ভূ-ভুবঃ-স্বঃ-সত্য-তপঃ-মহঃ-জন- এই সপ্ত উদ্ধর্বলোক। 

পর্ব _ অমাবস্যা, অম্টমশী, চতুদ্দ্শী, পার্ণমা এবং সংক্রান্ত। 

পাঁচালি _ [€ পণ্সাঁলকা] মঙ্গল-গান। 

পাঁতার _ পাথার, সাগর । 

পাকাঁড় _ পাপাড়ি। 

পাকসাট _ পাখার দ্বারা আঘাত করা। 

পাকিমালা - তৈলানষেকে সুদড্রকৃত মালা । 

পাকে _ কারণে । 

পাড়াপাড়ি - কলহ। 
পান _ আমন্মণ জ্ঞাপন । 

পানা 5 পানকরস, সরবৎ। 

পারা _ যেন, মনে হয়, তুল্য। 

পালা _ [€ ৬পাঁল] 'নাদ্দস্ট দিনে গেয় মঙ্গলকাব্যের অংশ বিশেষ। 

পৃড়াশ্র-ঘাঁটু _ [ € পোস্ড্রাশর বা পুণ্ডাশূর; 'পোল্ড্র' এক জাতীয় 

ইক্ষু (পড় আক)। € ঘণ্টাকর্ণ] ইক্ষুচাষষল্দ্রাধিষ্ঠিত দেবতা এবং 

চম্মরোগবিনাশক দেবতা । 

প্তনা _ কংসের চেড়ী, অঘা এবং বকাসরের ভাগনী । 

পুনাহ্বিম্া _ বিবাহের পর কন্যার প্রথম রজদর্শনোৎসব। 

পুরশ্চরণ _ আভল্টাসাদ্ধর জন্য অনুচ্ঠিত পণ্টাঙ্গ [জপ, হোম, তর্পণ, 

আঁভষেক, ব্রাহ্মণভোজন ] পৃজা। 

পুরাণ- অস্টাদশ সংখ্যক-ব্রহ্ধ, পদ্ম, বিষণ, শব, ভাগবত, নারদয়, 
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মাকণ্ডেয়, অগ্মি, ভবিষ্য, শ্রচ্মবৈবর্ত লিঙ্গ, বরাহ, স্কল্দ, বামন, কুদ্্ম, মৎস্য, 
গরড় ও প্রন্ধাণ্ড। এতত্্যতীত অন্ট্দশ সংখ্যক উপপুরাণ আছে। 

পূষণ _ সূ্ধয। | 
পোয়া ₹ঢেশিকর উভয়পার্থে হাঁড়কাঠের মত অংশ যাহাতে আঁকশলণ 

[ -৮:০০%] থাকে। 
প্রপণ্ঠ 5 ভ্রম, মায়া । 

প্রবর _ গোত্রপ্রবর্তক ধাঁষ। 

প্রলম্ৰ - কংসানূচর অসুর । 

প্রহার - তাড়না, আক্ষেপ । 

ফটকা - বাঁনময়। 

ফণ্ন - ফণা। 

ফাঁফর _ কিংকর্তব্যাবমূ়। 

ফুলবাশ - কামদেবের পণ্চসংখ্যক শর-“সম্মোহনোল্মাদনৌ চ শোষণস্তাপন- 

স্তথা। স্তন্তনশ্চেতি কামস্য পণ্গবাণাঃ প্রকীর্ততাঃ ॥' 'শোষণো মোহনশ্চৈব 

মাদনস্তাপনস্তথা। মারণশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ শরাঃ পণ্ট মনোভুবঃ ॥” 

ফের _ বিপদ । 

ফেরফার _ ছলনা । 

ফেরবে 5 ফেউ শব্দ। 

ফের - শৃগাল। 
বঙ্খুর _ বক্রু। 

বংসাস্যর - শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত গোবংসর্পাী কংসচর। 
বন্দ্য - বন্দনীয়, পূজনীয়, উপাঁধাবশেষ। 

বার্ণনী - নারী । 

বাল -বরোচনের পূত্র। বামনরূপীী ভগবান ইণ্হাকে দমন করেন। 

বসুদেব-দেবকণী _ বসুদেব যদুবংশীয় মীঢ়-মরিষার পানর এবং দেবকী 

মহাভোজবংশীয় কংসের িতৃব্য-ভগিনী। ইহারা প্রথম জন্মে পৃম্নি- 

সতপা, "দ্ধতীয়ে কশ্যপ-আদাতি এবং তৃতনয়ে বসুদেব-দেবকী। কংস 

কর্তৃক ইহারা কারাগারে শৃঙ্খালত হন এবং পরে শরীক ই'হাঁদগকে 
উদ্ধার করেন। 

০) 
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বছর ল [বাহ | লঘুদ্রগামীী বড় লৌকা। 

বাইন্ম। _ বাহীশ জন ল্ইয়া গঠিত। 
বানি _ বৎস, বিচার । 

রাপ _ তার, আতঙবাজন (চন্দ্রুবাগ)। 

বায়েন ₹ বাদক। 

বারমাস্যা _ দুঃখাঁবধূরা নায়িকার বারমাসের দঃখবর্ণনাত্মক কাব্য। 

 ্বারাহী - বরাহরুপিণী শক্তি। 

বারি- [আধার অর্থে] ঘট। 

বালা _ কুমারী, সুন্দরী । 

বাদ _ মনে করি। 

বিড়া _ গনচ্ছ। | 
বিশাই _ বিশ্বকম্া, সৃষ্টকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্গার আর এক প্রকাশ। 

ত্বশতর' হইলেন বেদে বার্ণত স্বর্গের কাঁরগর। ইনি বিশ্বকম্মার বোদক 

রন হরর নার রানির রদ 

দেবতারূপে বার্ণিত হইয়াছেন। 

বিফ্ু'পাদোদক _ গঙ্গা একদা শ্লীকৃষের প্রাতি অন্রাগ দর্শাইলে শ্রীরাধা কর্তৃক 

তাঁড়তা হইয়া 'বিষ্ুপদাশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে সমস্ত লোক জলশন্য হইলে 
বফুর আদেশে তান তাঁহার চরণাঙ্গ;চ্ঠের নখাগ্র হইতে নির্গতা হন। 

বড় _ ডুবা। 
বেনা-ঝোড় _ ছোটগাছের ঝোপ । 

বেসাতি _ 'কানবার সামগ্রী । 

বৈপিন্র _ বি-পিতৃজ। 

বৈষবশী _ বিফুশাক্ত, দুর্গা । 

বোঁদেলা _ বৃন্দেলখণ্ডবাসী পেশাদার সৈন্য। 

বসজ _ বিলম্ব । 

স্রক্ধাড়ম্ন _ রক্ষাণ্ড। 

জান _ ভ্দ্ষস্বরূপিশী |. 

ভব - শিব, 'বিশ্ব। 
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ভরা - বোঝা । 

ভাগ _ সমূহ, বালি, বেদ, দেবতা । 

ভাম্ন _ প্রতিভাত হয়। 

ভা্গব ₹ শক্রাচার্যয। 

ভুবন -চতুদ্দশ সংখ্যক- সু, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, সুতল, 

বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। 

ভূরা _ রাঢু অণ্চলে শুস্ক গুড় হইতে প্রস্তুত রক্তবর্ণ িানি। 
ভূয়েস _ মৃত্তিকাণ্হবরবামন প্রাণী। 

ভুচলা - ভামকপণ। 
ভূতশনাম্ধ _ দেবপুজার অঙ্গাবশেষ। 

ভুর - ছলনা। 
ভেকো 5 নিব্বোধ। 

ভৈড়ে 5 মূখ? নিব্বোধ। 

ডেদ -- হীঙ্গত, বিবরণ । 

ভেদা _ ন্যাদস মাছ। 

ভৈল্নৰ - মহাদেবের দেহসম্তৃত অস্টসংখ্যক [ রুরু, চণ্ড, লুদ্ধ, 

উতমত্ত, কাপত, ভীষণ এবং সংহার | মার্ভ। 

ভেংঙ্গ _ তুরাঁ, বাদ্যন্বিশেষ। 

মণিকর্ণিকা _ কাশীস্থ তীর্থ। বিষ্ণুর ' তপোদর্শনে বাস্মত শিবের 

কণণভূষণ-[ মাঁণকার্ণকা ]-এর নাম হইতে এই তীর্ঘের নাম হইয়াছে । “মম 

কর্ণৎ পপাতয়েৎ যদা চ মাণকার্ণকা। তা প্রীতি লোকেহন্র খ্যাতস্তু 

মাঁণকার্ণকা ॥'। 

মৎস্যর্ক _ মাছরাঙ্গা পাখা । 

মনঃশিলা _ খাঁনজ পদার্থীবশেষ। 

ময় _ 'নাম্সত, ব্যাপ্ত, পূর্ণ । 

মহাবিদ্যা - দশসংখ্যক-_কালী, তারা, ষোড়শশী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরব, 
[ছন্নমন্তা, ধূমাবতাঁ, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা । 

মানাও - মটমাট কর, মান্য কর, সমাদর কর। 
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মাল _ | € মল্প] কুস্তীগনীর। 

মালশর মালা - কংসের মালাকার সুদাম। ইনি শ্রীকৃফ ও বলরামকে মাল্য- 

ভূষিত করেন। 
মিশাল _ মিশ্রত। 

ম্প্ডবিনাশিনপণ _ 'মৃন্ড' নামক দৈত্য-নাশিনী। 

* মূচ্ছনা _ একাবংশ সংখ্যক-লালতা, মধ্যমা, চিন্রা, রোহণী, মতঙ্গজা, 

সোৌঁবিরণ, খন্ডমধ্যা, পণ্চমা, মৎসরী, মৃদমধ্যা, শৃদ্ধা, সম্তা, কলাবত+ঁ, তীরা, 

রোদ্রী, ব্রাহ্ম, বৈফবণ, স্বেদরী, সূরা, নাদাবতণী এবং বিশালা। 

মৃত্তকাভক্ষণ _ ভ্রীকষের বাল্যলীলায় মূত্তিকাভোজন এবং মুখাববর 

প্রদর্শন ছলে যশোদাকে তন্মধ্যে বিশ্ব দর্শায়ন। 

মেঘডম্ব;র - [ € মেঘাড়ম্বর ] শাড়ীর নাম। 
মেনে 5 বাক্যালঙ্কার বিশেষ। 

মেলানীভার -বরকন্যার 'বিদায়কালে প্রদত্ত উপহার দ্রব্জাত। 

মোচঙ্গ  বাদ্যযন্মবিশেষ। 

মোনা - ঢেশকর মূসলীর অগ্রভাগের লৌহ । 

সারছল, মোরছা - ময়্রপুচ্ছের ব্জনা। 

যজ্ঞরূপা _ ধর্্মরূ্পা। 

যাঁজ্কান _ ক্ষুধার্ত গোপগণকে একদা ব্রাহ্মণপত্রীগণ আঙ্গরস যজ্জের চর 

ভোজন করাইয়াছলেন। 

যবষঃত _ বেগষদক্ত। 
যম _ কৃতান্ত, ধখ্বেদে প্রোক্ত স্বর্গের দেবতা, যান পণ্যাত্মাঁদগকে মৃত্যুর 

পর পদরস্কৃত করেন। [১ 0০- 1080৮4%0/918 1254. ১,251. 

যমতা _ মৃত্যু 

ঘমধার _ উভয়াঁদকে শাণিত তরবারাবশেষ। 

যমলাজ্জন _ নারদাভিশপ্ত বৃক্ষীীভূত কুবেরনন্দনদ্য়, নলকৃবর ও মণিগ্রীব। 

শরীক ইহাদিগকে শাপমনক্ত করেন। | 

যাদোগণেশ্বর - সমুদ্রপাতি। 

যুবজানি _ যুবতী জানি (স্ব) যাহার । 
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যোগপন্ _ উত্তরীয় । 

যোগিনশ _ চৌষাট সংখ্যক- নারায়ণ, গৌরী, শাকন্তরণী, ভণমা, রক্তদাস্তকা, 
ভ্রামরী, পার্বতী, দুর্গা, কাত্যায়নী, মহাদেবা, চণ্ডঘটা, মহাবিদ্যা, মহাতপা, 
সাবিন্নী, ব্রক্মবাদিনী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষা, 'রুদ্রাণী, কৃপাঁপঙ্গলা, আরগ্ম- 
জবালা, রোদ্রমদখখী, কালরান্রি, তপস্বিনী, মেঘস্বনা, সহত্রাক্ষী, বিফুমায়া, 

জলোদরণী, মহোদরীঁ, মুক্তকেশী, ঘোররূপা, মহাবলা, শ্র্“াতি, স্মৃতি, ধুতি, 

তুঁষ্টি, পা্ট, মেধা, বিদ্যা, লক্ষমী, সরস্বতী, অপর্ণা, আম্বকা, যোনী, 

সব্বমঙ্গলা, লজ্জা, কৌষকা, রাহ্মণা, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষফবণ, এন্দ্রী, 

নারাসংহ, বারাহ+, চামুণ্ডা, শিবদৃতী, বিষ্ুমায়া এবং মাতৃকা। 

রক্তবীজ _ শূভ্ত-নিশুম্তের সেনাপাতি। 

রগ চিঙ্গা বর্ণাঢ্য, কৌতুক । 

রণ্ডা - বিধবা । 

রস _ (ক) আস্বাদন রস [ লবণাম্লমধুরকট্ীতক্তকষায় ] (খ) আধ্যাত্বকরস 

[ শান্তদাস্যসৌখ্যবাৎসলামধুর ] (গ) কাব্যরস | শৃঙ্গারবীরকরণাস্ুতহাস্য- 

ভয়ানকবী ভৎসরৌদ্রশাস্ত ]। 

রসন 5 মেখলা, কাণ্ডাঁ। 

রসোদ্গার - রাসলীলার পরও মনোবাসনার অপূর্ণতাবিধায় পুনর্মিলনের 

আবেশ। 

রাজবাতি  নেয়াপাতি। 

রাজাই _ রাজত্ব। 

রাড়াবাঁড় _ ইতরামি। 

রামজনী _ বেশ্যা, নর্তকী । 

রায় বাঁশ, রায়বে'শে _ বাঁশের সুদীর্ঘ দণ্ড; তাঁছষয়ে দক্ষ লাঠিয়াল। 

রায়বাঘিনখ _ উগ্রচণ্ডা স্নীলোক। জনশ্রুতি যে, বীরত্বের জন্য ভূরসটের 

রাণী ভবশঙ্করণ সম্নাট আকবরের নিকট হইতে এই উপাধি পাইয়াছিলেন 

[ 'কবিজীবনণ' দুষ্টব্য। পঃ ১৪] কিন্তু এই জনরব সন্দেহাতীত নহে। 
রায়বার _ স্তৃতি। 
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রাহ্ত _ অশ্বারোহী সোনিক। 

রযক্ষিণী - ভীত্মকদহতা ও শ্রীকফপত্ধী। 

রৌরব - রুরু নামক মহাদৈত্যের প্রাণ লইয়া সূম্ট নরক। 

লগ্ন ₹ জ্যোতিষ-গণনায় নিদ্বারত বিবাহের শুভ কালজ্ঞাপক পন্র। 

লগ্বিমালা - জপমালা । 

লহ; _ রক্ত। 
লাক্ষা' _ (দ্যোতনায়) রক্তবর্ণ। 

গেজা 5 বল্পম, যদ্ধাস্্রবশেষ। 

শকট _ শ্রীকৃ কর্তৃক নিহত শকটরূপনণ কংসচর। 

শতচ্ছদ - পদ্ম । 

শাকপ্তরশ _ শিবা, দুর্গা। 

শালগ্রাম ₹ তুলসী কর্তৃক আভশপ্ত বজককঁটদন্ট চন্রুযুক্ত গণ্ডকীশলার্পী 

নারায়ণ । 

শীধধরাননা ₹  শীধু-পক ইক্ষুরসজাত মদ্য, তদর্থে অমৃত ; শীধূধর 

-চল্দ্র ] চন্দ্রাননা। 

শেজ 5 শয্যা। 

শ্রীরামখানি ₹ শাড়ীর নাম বিশেষ। 

শ্রযাতি (ক) বেদ, খে) তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দ্রা ইত্যাদি সঙ্গীতের স্বর হইতে 
স্বরান্তর গমনকালন সুক্ষ স্বর। 

ঘটপদবরণণ _ ভ্রমরবর্ণা অর্থাৎ কৃফবর্ণা। 

ষড়ধতুবিলাসিনী - ছয় খতু-[ গ্রীষ্ম. বর্ধা, শরৎ, হেমন্ত, শীতি, বসন্ত ]-তে 

যিনি বিলাস করেন। 

ঘড়রাগ - সঙ্গীত শাস্দ্রোক্ত ছয় মূল রাগ ও ছন্রিশ রাগিণী। (ক) ভৈরব 

[বঙ্গালৰ, ভৈরবা, মধ্যম, িন্ধরী, মধ্মাধবী, বরারি] (খ) মালকোং 

| টোড়া, মাঝ, খন্তাবতণঁ, গৌরী, গ্ণকরণী, ককুভা] (গ) হিন্দোল [রাম' 

করি, পঠমঞ্জরণী, লালিত, বেহাগড়া, দেশাখ, বেলাবলশ ] (ঘ) দাঁপক [দেশ 

রাফণ, কেদারা, কানাড়া, নট, ফামোদী] (উ) শ্রী [বসপ্ত, মালবীঁ, দেব 

গান্ধার, মালগ্রী, আশাবরাঁ, ধানন্ত্রী] (চ) মেঘ [ মল্লারী, গুজ্জরী, দেশকাল 
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ভূপালী, সূরটী, টঙ্কী]। _সঙ্গীতমক্তাবলী [নবফাপণ্ত চটটোপাধ্যায় 
সঙকাঁলিত। ১৮৯১৪ খুবই ]। 
বচ্ঠী -আদ্যা প্রকাতর অংশজাত ষড়াননগৃহিণ সাাতকাঁধিষ্ঠা্নধ দেবতা । 
গঙ্কেতদ্হান _ গোপমামিলনের স্থল । 

সঙ্গীত _ গীতং বাদ্য, নর্তনণ ভ্রয়ং সঙ্গীতমূচ্যতে'। ভারতনয় বল্প- 
সঙ্গীতের চার পয্যায়ঃ (কে) তত [ তন্ত্রাঁদানাম্্সত। যথা, বধণা ব্রেহ্ষ- 
রুদ্-ভরত-ধিচিন্র বীণা ইত্যাদি), একতারা, দোতারা, সেতার (আমীর 
খসরু কৃত ও তৎকর্তৃক প্রচলিত পারসাদেশীয় পন্রতার' যল্তের রুপান্তর), 
তম্বরা (৯ তানপনরা। প্রাচীন “তম্বুর্' বীণার অনুরূশপ), রবাব (পরদ্র 

বীণা'র অন্ুরূপ-য়ুরোপীয় 'রেবেক' বাদ্যষন্ম। তানসেন কর্তৃক 

রুপাস্তারত। মতান্তরে বসুদাগ্রমশ আবদল্লা ইহার সৃষ্টি কারয়া 'রুবের, 
নাম রাখেন।)]। (খ) শদীষর [ফুৎকৃত। যথা, বাঁশী, সানাই ইত্যাঁদ ]। 
(গ) আনদ্ধ [ চম্্মাচ্ছাঁদত। যথা, কাড়া, ডম্বরূ, দামামা, দন্দভ, নাগারা, 
মূরজ, মদক্গ, ভেরী ইত্যাদি] । (ঘ) ঘন [ধাত্বাদিনার্্মত। যথা, করতাল, 
কাঁসর, ঘন্টা, ঝাঁঝর, নৃপুর, মন্দিরা ইত্যাদি ]। -_[ শাঙ্গদেব--সঙ্গীত- 
রত্রাকর (বাদ্যাধ্যায়)। যুগান্তর (২৫-১২-১৯৫৩)]। 

সমাজ - সভা । 

সমাধি _ অস্টাঙ্গ | যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, 

সমাধি] যোগের অন্যতম অঙ্গ। 

সহেলশ _ সখা । 

সাগর _ সপ্তসংখ্যক--লবণেক্ষ-সূরাসার্পদাধিদুগ্ধজলান্তকাঠ' । 
সাট _ সঙ্েত। 

সামাই _ প্রবেশ কার। 

সতাকোল _ শ্রীকাকুলম্ [0:)০৪০০.০] নামক দেশ। 

সুরবরা - সরশ্রেষ্ঠা। 

স;সার _ সুব্যবস্থা, সুযোগ । 
সৃন্ধ _ ওজ্ঠপ্রাম্ত। 

সৈ'উাতি - নৌকার জলসেচন-পান্র। 
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সোঁদর _ অবলম্বন, সঙ্গী। 

সোমঘাজশ _ সোমযজ্ঞকারী। [সোমরস পানাঙ্গক ন্রিবর্ধব্যাপী যজ্ঞকে 

সোমযজ্ঞ বলে ।]। 

জ্বান্তি - মঙ্গলকার্যের পূর্রে স্বস্তি, খাদ্ধ ও পণ্যাহ--এই শব্দত্য় উচ্চারত 

হয়। 

হড়পণী- সাপ্যাড়ার ঝুঁড়। 
হব্যকব্য ₹ | হব্য -হবনীয় দ্রব্য, কব্য-ঁপতৃশ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) যজ্ঞের উপকরণ। 

হাঁড় হাড়, কাচ্ঠযল্নবিশেষ। 

হাঁড়-ঝ  তল্লাসদ্ধা হাঁড়জাতীয়া স্রলোক। [ তুলনীয়- প্রেতাপসারণের 

অব্বাচীন মল্ঃ 'হাঁড়-ঝী চণ্ডর আজ্ঞা” |] 

হাপা _ জন্তুবিশেষ। 

হাপ7- দুশ্চিন্তা, প্রমাদ। 

হাক্সশ- বংসর। 

হিতাশখ _ মঙ্গলকামী। 

হল - ধনুকের অগ্রভাগ । 

হনলায় _ তাঁড়ত করা। 
হেট _ নিম্নাঙ্গ। 

হেমন্ত - হিমালয় । 

হেরম্ব-জননশ _ গণেশমাতা । 



২৫॥ খিল ভারতচক্জ 

রায়গণাকর ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর একাধিক পঠাথ এবং স্প্রচুর মুদ্রিত 
সংস্করণ পাওয়া যায়। কোন প্রাচীন কাঁবর রচনা এইরূপ সুলভ হইলে অতান্ত 

আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই! কয়েকটি পথ এবং মাদ্ুত রচনাবলীর একটি 

তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল__ 

মুরোপে সংগৃহীত পথ £ 

(ক) নাথানিএল ব্রাঁস হাল্হেড কর্তৃক সংগৃহীত ও ব্রাশ মউজয়ম্- 
(লণ্ডন)-এ সংরাক্ষত কাঁলকামঙ্গল পধথ (নং 'আতীরক্ত ৫৬৬০, ; লাঁপকাল 

১১৮৩ বঙ্গাব্দ₹-১৭৭৬ খীঃ[১1)। মিউজিয়মে রক্ষিত অপর কাঁলকামঙ্গল 

পথটি (নং 'অতিরিক্ত ৫৬৬০বি') খাঁণ্ডত। 

(খ) অগান্তন ওসাঁ (4020300 006398171) কর্তৃক সংগৃহীত 

ও 'বরিওথেক্ নাসিওনেল-(প্যারিস)-এ সংরাক্ষিত কালিকামঙ্গল পথ (নং 

'ইণ্ডিয়েন ৭১৯; 'লাপকাল ১১৯১ বঙ্গাব্দ 5১৭৮৪ খুশীঃ২)। 

(গ) ইন্ডিয়া আঁফস (লণ্ডন) গ্রল্থাগারে সংরাক্ষত বিদ্যাসুন্দর পুথি 
নং এস ২৮৯১, (স্যার চার্লস উইল্কিন্স কর্তৃক সংগৃহীত ৩1) 

নং 'এস ২৮৯২" (জন্ লেডেন্ কর্তৃক সংগৃহীত। ৪7), নং এস্ ২৮৪৭, 

(জেন্ লেডেন্ কর্তৃক সংগৃহীতা ৫1)। পযাথ 'তিনখানির লাঁপকাল খ:৭ঃ 

১৯ শতক। 

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পঃখি ঃ 

(ক) বিদ্যাসুন্দর পথ নং ণজ৫৬৬৭-৭-এচ্ ৩" (১১৯৪ বঙ্গাব্দ 

১৭৮৭ খু৪ ৬])। 

(খ) কালিকামঙ্গল পথ নং ণজ৫৩৬৯-৬-সি ১, (১২১২ বঙ্গাব্দ 

১৮০৫ খুঃ ৭ 1)। 

(গ) অন্নদামঙ্গল পথ নং জ৫৪১৯-৬-ন ৬? (১৭০৫-০৬ শকাব্দ 

১৭৮৩-৮৪ খুঃ ৮1)। 
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শ্রীহট সাহিত্য পারষৎ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প:থি $ 
নং ৩৫ [ অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র)। পৃঃ ১-৪৩ সম্পূর্ণ। ১২০৭ সাল- 

১৮০০ খীঃ। লেখক মুিরাম দেব।] ; নং ৪৪৮ [বিদ্যাসুন্দর (কাব 

ভারতচন্দ্র)। পৃঃ ২-৪৯ খাণ্ডত। ১৯২২২ সাল-১৮১৫ খুঈঃ। লেখক ?শবচরণ 

দত্ত ]। [ যতনন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাঁদত বাঙ্গালা পাথর তালিকা (১ম খন্ড । 

১৩৫২ সাল। পৃঃ ৩, ৩০)]। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ গ্রল্থাগারে সংরক্ষিত প:াথ 

*নং ৮৮৮ [ কাঁলিকামঙ্গল (বিদ্যাসন্দর)। পৃঃ ১-৪৯। সম্পূর্ণ। ১২০৪ 

সাল-১৭৯৭ খবঃ। লেখক গঙ্গাপ্রসাদ দেব শর্মা, কয়বাপন, পণ খণ্ডঘোষ, 

বদ্ধমান।] ; নং ৮৮৯ [বিদ্যাসূন্দর। পে ১-৫৯। সম্পূর্ণ । শক ১৭৫১০ 

১৮০৯ খহীঃ। লেখক রামানন্দ দেব শঙ্্মা।] ; নং ৮৯০ [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ 

১-৬৪। সম্পূর্ণ। ১২৩৯ সাল-১৮৩২ খুবিঃ । লেখক যুগলাকশোর ভাতয়ন।]; 

নং ৮৯১ [িদ্যাসৃন্দর। পৃঃ ২-৯৯, ২২-২৭, ২৯-৪২। খণ্ডিত।] ; নং 

৮৯২ [অন্নপূর্ণামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। পৃঃ ১-৩৭। খণ্ডিত।]; নং ৮৯৩ 

[বিদ্যাসন্দর। পৃঃ ১-১৪। খশ্ডিত।]; *নং ৯৫৪ [ অন্নদামঙ্গল-ীবদ্যাস্দন্দর- 

মানসিংহ। পৃঃ ১-২৬৮, ২৭১-৮২, ২৮৫-৪৯৩। খশ্ডিত। সন ১২২৮ সাল 

-:১৮২১ খেই বদ্ধমানে প্রাপ্ত ।] ; নং ৯৬১ [কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসল্দর)। 

পৃঃ ১-৯, ১২-৮৬। খণ্ডিত। ১২৩১ সাল--১৮২৪ খঃ। লেখক বলরাম 

মজুমদার, পাঁচড়া, বদ্ধমান।] ; *নং ১৪০১ [কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসন্দর)। 

পৃঃ ২-৫১। খাঁণ্ডিত। সন ১২০৯ সাল-১৮০২ খুসি । বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত ।] ; 

নং ১৪০২ [বদ্যাসৃন্দর। পৃ৪ ১-৩৪, ৩৬-৬১। খান্ডত। চন্রুধরপরে প্রান্ত 1] ; 

নং ১৪০৩ [বিদ্যাসূল্দর। পৃ ৩-৬, ৮-৩৬, ৩৮-৪০, ৪২-৪৬, ৪৭-৭৩। 

খাণ্ডিত। বাকুড়ায় প্রাপ্ত ।] ; নং ২৫৪০ [বিদ্যাসুন্দর। পৃ ১-২৫, ২৯-৩৪, 

৪২-৪৪, ৫০-৬১, &৬-৬৬, ৮১-৮২, ৯১-১০৫। খণ্ডিত।] ; নং ২৬৮৬ 

[অন্রদামঙ্গল। পৃঃ ১-৫, ১-৭৪1 খাণন্ডত।]; নং ২৬৩৩ [অন্নদামঙ্গল। 

পৃঃ ৩৩-৩০৪, &-৬২, ৬৫-২৬৭, ২৭০-৭৯, ২৯০-৩৬৬। খণ্ডিত ]। 

*চহিতত পণথগৃলি ও অপর একখান পুথি [অন্নদামঙ্গল। ১৯১৯২ 
সাল-১৭৮৫ খুঃ। ১৮শ শতকের কাব গঙ্গারাম দর্ডের বংশাবতংস শ্রীধূত 



খিল ভারতচন্দু ৪৫৪ 

সুকুমার দত্তের নিকট রাক্ষত। & বঙ্গীয় সাহতা পারষং পান্রিকা। ৪৮ 

ভাগ (২-৩ সং), ৪৯ ভাগ (২ সং)।] বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষং প্রকাশিত গ্রন্থা- 

বলশর সংস্করণ যুগল-[ ১৩৪১৯, ১৩৫৬ সাল 1-এ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে সংরাক্ষত প:থ £ 

(ক) অন্নদামঙ্গল পধাথ-নং ১৭২৭ [অন্নপূর্ণামঙ্গল। পৃঃ ১-৬]) 

নং ২৩০২ [পৃঃ ১-৩৭ ; ১২৪৭ সাল-১৮৪০ খিঃ]; নং ২৭৪৫ [পৃঃ 

২১-৫৩, ৫৯-৬৮; ১১০৬ সাল-১৬৯৯ খর ১)]) নং ৫৩১৩ [পৃঃ 

২-৭]; নং ৬০১৩ [পৃঃ ২৫-২৭, ৩৩-৪১, ৫১-৪২]। 

(খ) কালকামঙ্গল পীথ-নং ১৩৩৩ [পৃঃ ১-৬, ৮-১৯, ২০-২২; 
১২৪০ সাল-১৮৩৩ খুঃ]; নং ১৭৩৪ [পৃঃ ১-৫৩; ১২৪৬ সাল 

১৮৪১৯ খিঃ] ;নং ১৮২০ [পৃঃ ১-২৩]; নং ১৯২০ [পে ৩-৪, ৭৪৬) 

১২৬৫ সাল-১৮৫৮ খখেঃ]; নং ২৩০৬ [পৃঃ ১-৫৫, ৬২]; নং ২৩১২ 

[পৃঃ ২১০, ১২-৫৭ ; ১২২৮ সাল-১৮২১ খীঃ]) নং ৩২১৭ [পৃঃ 

৩-৪৭]; নং ৪৪৭৬ [পৃঃ ১-৪৭]:; নং ৪৬০৮ [পৃঃ ১-২৪]; নং 

&8৪৬ [দ্যাসুন্দর । পৃঃ ৫&৬-৫৯] ; নং ৫৬৩২ [বিদ্যাস্ন্দর। পৃঃ ২, ৪, 

৬-৬৫]; নং ৬০৪৫ [পৃঃ &-৭৫]; নং ৬১৬৮ [পৃঃ ৫৯]। 

ৰিশ্বভারত (শাক্তিনকেতন) বিদ্যাভবন-গ্রম্থাগারে সংরাক্ষত পথ ঃ 

কাঁলকামঙ্গল পঠীথ_নং ১৩৪ [খাণ্ডত। পন্র ১৩]; নং ১৩৫ 

[খাণ্ডিত। পন্ত ২১1]; নং ৯৩৬ [খাণ্ডত। পন্ন ১৮]; নং ৫২২ [খাঁণ্ডত। 

পন্র ৪২]; নং ৫২৩ [ পবদ্যাসুন্দর' ৷ খাণ্ডিত। পন্ন ২৩। ১২১৫ সাল-১৮০৮ 

খুঃ। লাপকর গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ।] : নং ১০০৫ [ত (-তপনমোহন চট্টো- 

পাধ্যায় সংগ্রহ নং) ১৮। খাণ্ডত। পন্ন ১৫]: নং ১০০৬ [ত ১০৯। খাঁণ্ডত। 

পর্ন ৯]; নং ১০০৭ [ত ১১৮। খাণ্ডত। পন্ন ২৫1; নং ১০০৮ [ত ২২৩। 

'অন্রদামঙ্গল'। খাণ্ডত। পন্ন ১]; নং ২২৬৬ [খাণ্ডত। পন্ত ৭২]; নং ২২১৭ 

[ শবদ্যাসুন্দর' । খাণ্ডত। পত্র ৫৯। ১২৪৬ সাল-১৮৩৯ খীঃ।]; নং ২২৬৮ 

[খাণ্ডত। পন্র ২]; নং ৩০২৭ [খাণ্ডত। পন ৪8০1; নং ৩১৪৬ 

[সম্পূর্ণ। পন্ন ৫০। ৯২১৭ সাল (১৭ বৈশাখ)-১৮১০ খীঃ। 'লাপকর 
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পাঠক শ্রী ভবানন্দ দত্ত।]; নং ৩১৯৬ [বদ্যাসুন্দর'। খাঁণ্ডত। পনর ৫৯। 

১২৪৭ সাল (১৪ জ্যৈষ্ঠ)-১৮৪০ খু£1] ; নং ৩৩৪৯ [পবদ্যাসুন্দর'। 

খশ্ডিত। পন্র ৬]; নং ৩৩৮১ [ণবদ্যাসুন্দর'। পস্তকাকারে গ্রথত ও মধ্যে 

মধ্যে কাঁলর দ্বারা আঁঙ্কত চিন্রশোভত। খান্ডত। পৃঃ ৯-৬৩]; নং ৪৩৫৩ 

[খণ্ডিত। পন্র ১১]; নং ৪৪১৬ [পবদ্যাসুন্দর'। সম্পূর্ণ। পত্র ৪৮। ১২২২ 

সাল (১৬ চৈন্র)১-১৮১৫ খীঃ। 'লাপকর আশানন্দ আধকারী।] ; নং ৪৫৬৯ 

[ খণ্ডিত। পনর ৩২]; নং ৪৬৪৫ [খাণ্ডত। পন্র ২1; নং ৪৭০৭ [ খণ্ডিত। 

পন্ন ১০]; নং ৪৭০৮ [খ্ডিত। পন্ত ২০]; নং ৪৮৫৮ [পবদ্যাসূন্দর'। 

খণ্ডিত। পত্র ৫৬]; নং ৫০৯১ [খাণ্ডত। পন্ন ১]; নং ৫১০৬ [খাঁণ্ডত। 

পন্র ১]; নং ৫৩৬৯ [খণ্ডিত। পত্র ১]। 

সত্যনারায়শ পাঁচালীর প:থিঃ 

বদ্ধমান সাহত্য সভা পথ নং ৫৮৬, ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের নিকট 

প্রাপ্ত। 'লাঁপকাল ১২৩৬ সাল-১৮২৯ খুঃ। সমগ্র পঠাঁথটি স্থানান্তরে 

সঙ্কালিত হইয়াছে। 

ম্যাদ্রুত রচনাবলণ £ 

অনরদামঙগল-বিদ্যাস,ল্দর £-(ক) 'অন্নদামঙ্গল'। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 

কর্তৃক প্রকাশিত, পদ্মলোচন চূড়ামাঁণ কর্তৃক সংশোধিত এবং ফোরস্ এণ্ড 

কোম্পানীর ছাপাখানায় মুদ্রুত (১৮১৬ খই) গ্রল্থাট রামচাঁদ রায় কৃত 

ছয়খানি চিত্র যুক্ত [দ্রষ্টব্যঃ টীকা নং ২। 'ভারতচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা'। ]। 

(খ) 'অল্নদামঙ্গল গ্রল্থান্তঃপাতী বিদ্যাসূন্দর'। বিশ্বনাথ দেবের মদ্রাষন্তে মাীদ্রুত 

(১৮১৭-১৮ খুখঃ)। (গ) 'অন্নদামঙ্গল'। রাধামোহন সেন সম্পাদিত ও টীকা- 

যুক্ত (১২৩০ সাল-১৮২৩ খু3)। (ঘ) 'অল্লদামঙ্গল'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

কর্তৃক 'কৃফনগরের রাজবাটশীর মূল প্স্তক দৃষ্টে পারশোধিত' ও কাঁলকাতা 

সংস্কৃত যন্দে মাদ্ত। প্রথম মুদ্রণ ১৭৬৯ শক-১৮৪৭ খুব, দ্বিতীয় মুদ্রণ 

১৭৭৫ শক-১৮৫৩ খুশঃ। দুই খণ্ডে সমাপ্ত । (উ) 'অন্নদামঙ্গল'। শিয়ালদহে 

পীতাম্বর সেনের যন্দ্ে মুদ্রুত (১৮২৯ খ৭ঃ)1 (চ) 'অন্বদামঙ্গল'। মক্তারাম 

িদ্যাবাগশীশের সহায়তায় “সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 
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(১২৫৮, 1৬৪ সাল-১৮৬১, 6৭ খতীঃ)। (ছ) ণখযসহতা। উমেশচন্দ্ 

ভট্রাচার্যয কর্তৃক ম্াদ্ুত ও প্রকাশিত (১২৮৭ সাল-১৮৮০ খুঃ)। (জ) 
শবদ্যাস্ন্দর নামক গ্রল্থঃ ও চৌরপণ্চাশ শ্লোক" (শ্রীজগন্মোহন ঘোষের শবঘ।- 

িনাশক' যন্নে মুদ্রুত। আড়পাল। ১২৪৩ সাল-১৮৩৬ খ:ইঃ)। 

গ্রদ্থাবলণী£_ (ক) বঙ্গবাসী সংস্করণ। বহারীলাল সরকার কর্তৃক 

মাঁদ্রত ও দেবেন্দ্রবিজয় বসু াখিত টীকা সম্বালত (১২৯৩ সাল-১৮৮৬ 

খুসঃ। &০ খানির আঁধক ছাব)। 'িহারীলাল সরকার কর্তৃক মুত ও 

প্রকীশত (১২৯৬ সাল-১৮৮৯ খটীঃ। ৪৯ খানি ছবি)। অরুণোদয় রায় 

কর্তৃক মাদ্রত ও প্রকাশিত ক্ষুদ্রাকীতি সংস্করণ (১৩০৯ সাল-১৯০২ খ.৯ঃ)। 

নটবর চন্রবত্তাঁ কর্তৃক ম্নীদ্রুত ও প্রকাশিত (১৩১২ সাল-১৯০৫ খতঃ)। 

(খ) দ্বারকানাথ বসু সম্পাঁদত (১৮৯৫ খুবঃ)। (গ) পূ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদত (১৯০৪, ১৯০৫ খহঃ)। (ঘ) দে ব্রাদার্স প্রকাঁশত (বটতলা । ১২৯৫, 

১৩১৮, ১৩৩৫ সাল-১৮৮৮, ১৯১১, ১৯২৮ খুিঃ। ৩৮ খানির আঁধক 

ছবি)। (উ) সতাশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত (১৩৪১ সাল-১৯৩৪ খুঃ। সচিন্ন)। 

(৮) বসমমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাঁশত (১৪ শ সংস্করণ। পাঁরশিম্টে গোপাল 

উঁড়য়ার ৫০০ শত টপ্পা গান আছে। অপর একটি সংস্করণ ১৯৫১ খুঃ-এর 

পরে ।)। (ছ) সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় 

সাহত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (প্রথম সং মাঘ ১৩৪৯ সাল-১৯৪২ খুশঃ, 

দ্বিতীয় সং চৈন্ন ১৩৫৬-:১৯৪৯ খহঃ)। 

এতদ্বতীীত ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর বহু মুদ্রিত সংস্করণ [ কাঁলকাতা। 

১৮৪৩ (২ খণ্ড), ১৮৪৫, ১৮৪৭ (২ খণ্ড), ১৮৫৩ (১ খন্ড), ১৮৫৬, ১৮৫৭, 

১৮৬০ (৩য় সং), ১৮৬৮, ১৮৬৯ (৩য় সং), ১৮৭৫; ১৮৭৮, ১৮৮০ (২য় সং) 

১৮৮৩, ১৮১৯৪, ১৯৩৪ (-১৩৪১ সাল। বিদ্যাসূন্দর। সচিন) খীঃ 

প্রভৃতি।] পাওয়া যায়৯]। বিবিধ সঙ্কলন গ্রল্থ-[ মহেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কীলিত 

'কুসূমাবলী' (২ খণ্ড । ১২৫৮ সাল-১৮৫২ খুঃ), বসুমতা সাহত্য মন্দির 

প্রকাঁশত পবদ্যাসমন্দর গ্রল্থাবলী' (১৯৫১ খ:৯ঃ), রহস্য সন্দর্ভ (১ম পর্ব । 

৯ম খন্ড। সংবৎ ১৯২০। পৃঃ ১৩৯) ইত্যাদি ]-তেও ভারতচন্দ্রের রচনার 

সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। 
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মদ্রিত গ্রন্থাবলী-[ ১৩০৯ সাল। বঙ্গবাসী সং।]-র তুলনায় পি" 
গু শ্পোরু-স্বল্পাধিক্য এরং ক্লোকসাল্নরেশের- তারতম্য প্রায়শঃ লাক্ষিত হয়। 
কয়েকটি সুপ্রাচীন পঠঁথর দ্টান্ত দিতোছি। ব্রিটিশ মিউজিয়ম-(লণ্ডন)-এর 

পাথ (নং 'আঁতীরক্ত ৫৬৬০ এ') সুরু হইয়াছে 'অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে ঘাত্রা। 

'মানাঁসংহের বাঙ্গালায় আগমন” ও শীবদ্যাস্ন্দরের কথারভ্তভ' [পঠাঁথ ও গ্রল্থাবলন 

পৃঃ ১-২ক।২৫৩-৬৩] হইতে । 'বারিওথেক নাসিওনেল-(প্যারস)-এর পঠাঁথ 

(নং 'ইশ্ডিয়েন ৭১৯") সুরু হইয়াছে "সুন্দরের বদ্ধমান যাত্রা' [পধাথ ও 

গ্রল্ধাবল পৃঃ ১ক। ২৬৩] হইতে। এই প:খিতেই 'কোটালগণের স্বীবেশ-এর 

িয়দংশ [ সোনারায়.. .....রমণী'। 'ব্রাটিশ মিউজিয়ম পঠাথ ও গ্রন্থাবলী পঃ 

২২খ-২৩ক। ৩৮৬. ৯৩-৩৮৭,. ২৬] এবং 'বার মাস বর্ণন'-এর বহুলাংশ 

[ 'বৈশাখে......... রাজারাণী'। 'ব্রাটশ মিউাঁজয়ম পধাঁথ ও গ্রন্থাবলী পৃঃ ৩২খ- 

৩৩ক। ৪৪৭.১-৪৪৯,২৭] লিখিত হয় নাই। উক্ত গ্রল্থাবলী-ধৃত বিদ্যা- 

সুন্দরের ত্িশটি সঙ্গীতের মধ্যে দশটি উভয় পংাঁথতে পাওয়া যায় না, অবাঁশন্ট 

কুঁড়ীটির মধ্যে উভয় পঠাথতে নয়টি এবং পৃথকভাবে লন্ডনের প:াঁথতে 'একটি 

ও প্যারিসের পঃথতে দশাটি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে শ্লোকাবলীর তারতম্যও 

বিদ্যমান £১০]। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পঠাঁথ (নং শজ ৫৬৬৭- 

৭-এচ্ ৩') শেষ হইয়াছে 'বদ্ধমান হইতে মানাসিংহের প্রস্থান'-এর কিয়দংশ লইয়া 

-পরম আনন্দে নবদ্বীপে উত্তারলা। এই অবাধ িদ্যাসুন্দর পাথ সাঙ্গ 

হইলা" (পথ পৃঃ ১৬)। এই পথরই প্রথমাংশে পবাঁবধ দেবদেবী বন্দনা, 

ণবদ্যাসুন্দরের পৃব্বপরিচয়', 'কাণ্ঠীপুরে ভাটের গমন', পবদ্যার রূপ বর্ণন' 

ইত্যাদ এবং রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ'-অংশে প্রখ্যাত চৌর পণ্চাশতের 

বিয়াল্পিশটি শ্লেকের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যাইতেছে । এই অংশগুল ব্রিটিশ 

মিউাঁজয়ম ও 'বারওথেক নাঁসওনেলের পংাঁথযূগলে এবং কোনও ম্যাদ্রুত 

রচনাবলীতে দম্ট হয় না। সম্ভবতঃ অংশগ্লি প্রাক্ষপ্ত। কারণ ভণিতাতে 
দুই এক স্থলে 'অভয়াচন্দ্র, 'ভগীরথ' প্রভাতি নাম পাওয়া যায়, ইহা 'লিপিকর- 
প্রমাদ না যথার্থ, তাহা বিচারযোগ্য এবং শ্লোকান্বাদগৃঁল কবীন্দ্র চক্রবস্তাঁর 

রচনার সহিত প্রায়শঃ এক ও অভিন্ন [দ্ুষ্টব্যঃ টীকা নং ৪৫11 সহজেই 

অনুমেয় যে, 'অপাস্য ফচ্গন' করিয়া ভারতচন্দ্ের যথার্থ পাঠটুকু গ্রহণ করা সতাই 
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সরূঠিল। কিছব-কিছদ অংল সম্ভবতঃ কোল প:ক্ধিরগষে বাদ পাঁড়িতে পারে. 

ক্তু তিন বৎসরের মধ্যে (১১৯৯-৯৪ বঙ্গাব্দ) লিখিত দুইখালি গর্দীঁথতে 

এতদূর প্রভেদ কির্পে হুষ্টুল বুঝা যায় না। মধ্যে মধ্যে পৃনর্যাক্তরও অভাব 

নাই। এিয়াটক সোম্াইাটর অপর একখানি পণাথ-[ নং ণজ ৫৪১৯-৬-সি 

৬']-তে 'মজনন্দারের অন্নদাস্তব'-এর পর (পাঁথ পৃঃ ১৩৪) গ্রল্থাবলী-ধৃত 

(১৩০৯ সাল। পৃঃ ৪২৬) 'মশানে স্যন্দরের কালীস্ত্ুতি' চৌতিশাট সংযুক্ত 

হইয়াছে। 

পাথর পীষ্পকা এবং পুম্পিকোন্তর অংশগ্ীল বিশেষ মূল্যবান: হইলেও 

অনেক ময় পাঠ-নির্ণয়ে বাধা সৃন্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ষে, পণথ 

নকল শেষ হইলে নকলনবণশের কাব্য-সিসক্ষা হয়। এই কাব্যকণ্ডাতির আনবার্ধ্য 

ফলস্বরূপ কয়েক পৃচ্ঠা ব্যাঁপয়া সং ও অসং "উভয়াবধ কাব্যই পণথর শেষে 

যুক্ত হইয়াছে দোঁখতে পাওয়া যায়। এঁশয়াটক সোসাইটির দইখান প*থর 

নাম কাঁরতোছি। একটি পরথ-[ নং শজ ৫৬৬৭-৭-এচ- ৩']-র শেষে রসস্থ 

লেখকের প্রাণের আকুতি তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে ১১]। 

অপর পথাঁট [নং ণজ &৪১৯-৬-স ৬'] সুবৃহৎ। এই পাথর বিদ্যাসুন্দর 

অংশের শেষে [পৃঃ ১২৪খ | নকলনবীশ রচিত একটি 'ফলশ্রাতি' [এ পাথর 

মাহাত্যকথা শুন সব্বলোক। একাক্ষার পাঁড়লে না হয় তার সোক॥ সকল 

পস্তক জে পাঁড়বে পড়াইবে। ধম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অবশ্য পাইবে ॥'] যুক্ত 

হইয়াছে । ইহা-ষে ভারতচন্দ্রের নয়, তাহা সহজেই ব্ঝা ষায়। কস্তু এই 

প:িরই 'মানাসংহ” অংশের শেষে [পৃঃ ১৫০খ-৫১ক] অন্রোদ্ধাত কাব্যাট 

পাওয়া যাইতেছে-_ 

“সভাজনে নিবেদন করি কিছু পুন। অন্নপূর্ণামঙ্গলের. ফল [ছু 

শুন॥ বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কবো কত। জে পারি 'কাণ্চত কি 

বাদি শুদ্ধি মত॥। জে গায় গায়্যায় শুনে জেবা এ মঙ্গল। ধর্ম্ম অর্থ কাম 

মোক্ষ তার করতল॥ অপত্রের পাত্র হয় নির্ধনের ধন। নির্গ্রণের গুণ 

হয় বিমন সুমন] দুঃখী হয় দুঃখে মুক্ত ভোগমুক্ত রোগ। বিজোগি 

সংজোগ জুক্ত জোগযুক্ত জোগি॥ ভ্রম্টরার্ষ্য রার্ধ্য পায় বন্ধন মোচন। 

যুদ্ধে জয় হয়ব হরে অকাল মরণ॥ চিরাবরাহণী সাত কোলে পায় পাঁতি। 
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দুর্ভাগা সুভাগা হয় বন্ধ্যা পূব্রবতা॥ মৃতবৎসা কাকবন্ধযা বাতবস্ধ্যা জরা । 

জীববৎসা বহন্পদুরবাতি হয় তারা॥ ......... রাজার কন্যা ......... | 
7 বাড়ায়ো সম্মান! ১২]॥ নায়কের পূর্ণ কর মনের কামনা। 

জে মানে এ গতি তার পুরাহ বাসনা ॥ গায়নে বায়নে মাগো করহ' কল্যাণ। 

সদানন্দে কার জেন তার গুণগান॥ আসরে বাঁসয়া জত বাদ্ধ শাদ্ধ জন। 

অন্নপূর্ণা পূর্ণ কর মনের মানন॥ আসর সাঁহতে অন্নপূর্ণা দেহ বর। 

ধন পুরন লক্ষমী পাঁরপূর্ণ কর ঘর॥ জে বা মাত্রা, জে বা অনুস্বর, জে 

বিসর্গ। পদ, পদবন্ধ, বর্ণ, লঘ্ গূরু বর্গ॥ জে বা ভাক্ত অভাক্ত বা 

পূর্বাপর ছাড়া। অব্যক্ত বা কিবা ব্যক্ত কিবা ঘাটশ বাড়া॥ পাঠিত বা 

অপাঠিত হয়্যাছে প্রমাদে। পূর্ণ কর সে সকল অন্নদা প্রসাদে॥ জে অক্ষর 

পারিভ্রন্টা জে বা মান্রাহীন। সে সকল পূর্ণ হউক হারনামাধীন॥ হার 
বলো অন্নদামঙ্গল হইল সায়। ভারত শ্রীহার স্মরে নমো গণেসায় ॥” 

ফলশ্রাতাতি সুলিখত এবং রায়গুণাকরের রচনাশৈলীর দ্বারা নিঃসংশয়ে অনু- 

প্রাণিত। ইহা আসলে ভারতের “ভাব বিস্তার' মাত্র, রায়গ্ুণাকরের লেখনীসম্ভৃত 
নহে[১৩]। অংশটর শেষের ছত্রাটর পাঠ 'ভারত ভাহ্বি স্বারে' কিংবা 'ভারত 

ভাব বিস্তারে' নহে-ভারত শ্ত্রীহরি স্মরে'। 

এই 'গোঁজা বিদ্যা” প্রভাবে ভারতচন্দ্রের রচনার ধহসাবেও গোঁজা” হইয়াছে। 

পণথর কথা পৃব্বেই বাঁলয়াছি। ম্াদ্ুত সংস্করণগুঁলিতেও অনুরূপ সংযোজন 

ও ব্যাবকলন হইয়াছে । অনেক প্রাচীন সংস্করণে চোরপণ্ঠাশৎ ভারতচন্দ্রের 

গ্রন্থান্তগ্গতি [১৪] হইয়াছে এবং কালন্রমে ভারতচন্দ্রের রচনা বাঁলয়াই সাধারণ্যে 
চলিয়া 'গিয়াছে। ভারতচন্দ্রের রাঁচিত পন্ন ও নাগাস্টকের বঙ্গানুবাদ বঙ্গীয় 

সাহত্য পারিষং সংস্করণ হইতে বাদ পাঁড়য়াছে। গঙ্গান্টক' কাবতাট সাহিত্য 
পাঁরষং সংস্করণ ব্যতীত অন্যন্র পাওয়া যায় না (যাদও কবিতাঁট 'যদ্দস্টং 

লেখনীপ্রসৃত বলিলে তাঁহার প্রাতিভার অসম্মান করা হইবে)। কবিষশঃপ্রার্থা 

অনেকের নিকৃষ্ট রচনাও ভারতচন্দ্রের নামে চালয়া 'গয়াছে। অন্নোদ্ধৃত কাব্য- 

রয় ১৫] এই পর্যায়ে লক্ষণীয়-_ 

.  পাঁবকশি বক্ষ চপল চক্ষে চরণে নৃত্য রে। করিয়া নিত্য পুলক চিত্ত 

বিতরে বিত্ত কে॥ নয়নে লাস্য আননে হাস্য উজলে জীবনে রে। সকল 



খল ভারতচন্দ্ু ৪৬ 

বিশ্ব হবে গো নিঃস্ব কাহার বহনেংরে॥ আঁখির পুলকে আময়া ছলাঁক 
চপলা চমাঁক যায়। অলস গমনে লগনে লগনে মরাল পাঁড়ছে পায়॥ পেলব. 

তনয়া গঠিত কি দিয়া কোমল কুসূমে বুঝি। মার কি বেদনা নেহার 
উরজে উপমা মিলে না খ*জি॥ চিকুর কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমরা গঞ্জ যায়। 

অংসে উরসে হরষে পরশে তনুফুলমধ্ খায়॥ বক্ষ বিকাশ কক্ষ প্রকাশি 

দানিছে বেদনা কে। ভুবনে জনম পুরুষ জীবন রমণী ললনা সে॥” 

“নতম্ব ভারে ঢাঁলয়া পড়ে। কহ দোঁখ জনা কেমন রে॥ কুস্তল যার 

দীঘল ফিন্। কথা কহে সে যে বাজায়ে বীণ্॥ গমন তাহার নূপুর তানে। 

আঁখ হতে সদা তাঁড়ং হানে॥। পদনখে চাঁদ গড়ায়ে যায়। ওষ্ঠে অধরে 

কমল ভায়॥ নয়নে নয়ন রাখতে গেলে । রোম কপে কূপে দাঁমনী খেলে ॥ 

অঙ্গে লাবাঁণ নাহ সে সীমা । বক্ষে দুখানি লহরণ ভীমা॥ লহরী সে 

ভীমা শিহরি কাঁপে । পুরুষ দখলে বসন ঝাঁপে॥ কাঁটদেশ যার মোহন 

ক্ষীণ। ললনা সে নহে ছলনাহীন ॥” 

“মলয় সমীরে বিটাপ শরীর মূরছি মূরছি যায়। কোকিল কোকিলা 

কাকি গগনে পবনে কুহারি গায়। এমন জ্যোছনা হৃদয় গলে না কেমন 

ললনা সে। পাধাণে গাঁড়য়া নিল ক হাঁরয়া, এমান ছলনা রে॥ এস গো 

বোড়শশ মোহন রুপসী গজহ£ গামিনণ প্রয়া। নৃপূর রণনা বিকশি 

ঝণনা থেকো না ছলনা নিয়া॥ নয়নে লাস্য বিকশি হাস্য উজি মোহন মুখ । 

এস গো সাঁধব কাঁদব ধাঁরব চরণ পাতিয়া বুক॥ এমন জ্যোছনা রবে না 

রবে না জীবন শয়ন সঙ্গী । এমন বিরহে অভাগা ক বহে করিলে কুটিল 

ভঙ্গী॥” 

মন্তব্য নিজ্প্রয়োজন। কাঁবতাগৃলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইল তাহা 

কছু জানা যায় না। সামানা বিচারেই বুঝা যায় যে. এই কাব্যন্রয় ভারতচন্দ্রের 

নামে আর্পত হইলেও এই ভারতচন্দ্র আর যেই হউন না কেন, অন্ততঃ রায়- 

গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় নহেন। ভাষা ও ছন্দের আধুনিকতা ছন্রে ছন্রে পারিস্ফুউ 

হইয়া উঠিয়াছে। অক্ত্যানুপ্রাসের দৈন্য [রে-কে ;কে- সে: সে রে], বাচন্ত 

শব্দ প্রয়োগ [ফিন্, লহরী, ভীমা], ব্রজব্যাীলর ব্যর্থ প্রয়োগচেস্টা  গজহখ 

গাঁমিনী |, বৈষব কাতার ছন্দের অক্ষম অনুবর্তন প্রভৃতি কাব্যগুিকে ভারত-' 

৩০ 
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গ্গিয়াছে। কোন ভাঁণতা না থাকাতে এইগুলি বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, কি 'বাবিধ 

'বিষাঁয়ণী কবিতাবলনর অন্তর্গত কিংবা কোন কিছুরই অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা 

বুঝা যায় না। ভাব ও ভাষা নিতান্ত আধুনিক, খজ্টীয় অল্টাদশ শতকের 

জরতনন্দ্রী কণ্ঠকে আবৃত হইয়া আসিয়াছে মান্র। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, চণ্ডনদাস-রামপ্রসাদ সমস্যার মত, ভারতচন্দ্র এক 

িংবা একাধক ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি 'গুণাকর' কিংবা 'রায়গুণাকর ছিল, 

এই সমস্যাও কোন কোন মহলে শুনা যাইতেছে । কিন্তু অন্:সন্ধান করিয়া 

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয়, ভারতচন্দ্র রায় (মুখয্যা) এক এবং 

আঁদ্বতীয় ব্যক্তী। কবির উপাঁধ কোন-কোন স্থলে গুণাকর' [নদণয়া 

কালেক্ঈরীর তায়দাদ নং ২০৩৩৭ (দ্রম্টব্যঃ রসমঞ্জরণী ও ভারতচন্দ্র। পৃঃ ১৬৮, 

টীকা নং ৩)] এবং পথ ও মীদ্রত রচনাবলীর বহ:চ্ছলে 'রায়গ্ণাকর' [যথাঃ 

তার সভাসদবর কহে রায়গু্ণাকর, রায়গ্ণাকর ভণে, রায়গুণাকর নাম দিবেক 

তাহারে- ইত্যাদ ! পাওয়া যাইতেছে । সম্ভবতঃ 'রায়' [€ রাজা] বংশগত এবং 

“রায়গুণাকর' কৃষচন্দ্র প্রদত্ত উপাধি দ্রষ্টব্যঃ মদাঁয় প্রবন্ধ 'ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে 

কয়েকাঁটি কথা' (মন্দিরা । ভাদ্র, ১৩৬০ সাল। পৃঃ ২৫১-৫৩)]। 

ভারতচদ্দের রচনাবলার বহু পাণান্তর পাওয়া যায়। অন্দামঙ্গলের 

যেকোন একাঁট অংশ লইয়া বিবিধ প:াঁথ ও মাদ্রত গ্রন্থ মিলাইলেই বিষয়টি 

বুঝা যাইবে । সাধারণ ম্যাদ্রত গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক সম্পাঁদত 

অন্নদামঙ্গলকেই আদর্শ স্বরূপ ধরা হইয়া থাকে। বর্তমান আলোচনায় বিবিধ 

পথ ও মাদ্রত গ্রন্থগ্ীলতে ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত যে-সমস্ত উল্লেখযোগ্য 

আঁতীরক্ত রচনা এবং (কোন কোন ক্ষেত্রে) পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহারই 

একাটি ধারাবাহিক তালিকা প্রদত্ত হইল। [ 1-বন্ধনীর মধ্যে লাখত পদগুলি 

স্মারক পঙ্ক্তি হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে । চৌরপণ্টাশিকার স্মারক পদগ্াঁল 

অনুরূপ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে [সম্পূর্ণ শ্লোকগ্লি (নং ১-৩৯, ৪১, ৪৮, 

৫০) ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলন-(বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল-১৯০২ খচ৯ঃ)-র 

অন্তর্গত 'চোরপন্তাশং-এ দুষ্টব্য ]। পির পাঠগ্লি যথাসম্ভব অপরিবর্তত 
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(লক্ষণীয় বানান-সহ) রাখা হইয়াছে। অন্তরাংকালত পথ ও মাত গ্রন্থগলি 
বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে 

ব্রি-ব্রিটিশ মউীজয়ম-[ লণ্ডন ]-এ সংরাক্ষিত কালিকামঙ্গল পরাথ নং 

'আতিরিক্ত ৫৬৬০এ' [১১৮৩ সাল-১৭৭৬ খুগঃ]1 

বি*-বিরিওথেক নাসওনেল-[প্যারিস]-এ সংরাক্ষত কাঁলকামঙ্গল পথ 
নং 'ইণ্ডিয়েন ৭১৯? [১১৯১ সাল - ১৭৮৪ খুপঃ]। 

এ* (ক)-এশিয়াউটক সোসাইটিতে সংরাক্ষত বিদ্যাসূন্দর পথ নং 
ণজঞ&৬৬৭-৭-এচ্৩', | ১১১৯৪ সাল - ১৭৮৭ খুশিঃ]। 

(খ)-কালকামঙ্গল পঠাথ নং শজ ৫৩৬১-৬-ি ১, [১২১২ সাল 

১৮০৫ খু] । 

(গ)অন্নদামঙ্গল পথ নং 'জ ৫৪১৯-৬-স ৬ [১৭০৫-০৬ শক 

-১০৭৮৩-৮৪ খুরও]। 

ব, (ক)-বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদে সংরাক্ষত কাঁলকামঙ্গল পঠাঁথ নং ৮৮৮ 

[১২০৪ সাল- ১৭৯৭ খ:ঃ]। 

(খ)- অন্নদামঙ্গল পঠাঁথ নং ১৫৪ [১২২৮ সাল- ১৮২১ খুনিঃ]। 

(গ)--কাঁলিকামঙ্গল পধীথ নং ১৪০১ 1১২০১ সাল - ১৮০২ খু] । 

(ঘ): সাহত) পাঁরঘৎ প্রকাশত গ্রন্থাবলী- ১৯৩৪৯, ১৩৫৬ সাল]- 

তে ব্যবহৃত অন্নদামঙ্গল প:থ [১১৯২ সাল-১৭৮৫ খীঃ]। 

গ্রৎ (ক)-অন্নদামঙ্গল [গঙ্গাঁকশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত (১৮১৬ খুনহ)]। 

(খ)-অন্নদামঙ্গল [পনতাম্বর সেনের যন্ধে মুদ্রত (১৮২৯ খুব৪)]। 

(গ)-গ্রন্থাবলী |বঙ্গবাসণ প্রকাশিত (১৩০৯ সাল-১৯০২ খ:ন৪)]। 

(ঘ)- গ্রন্থাবলণী [বটতলা (দে ব্রাদার্স) প্রকাশিত (১৩১৮, ১৩৩৫ 

সাল-:১১১১, ১৯২৮ খুনঃ)]। 

(৬)-গ্রল্থাবলী [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩৪৯, ১৩৫৬ 

সাল-১৯৪২, ১৯৪৯ খহ৪)]। 

বা-বাঙ্গালীর গান [দুর্গাদাস লাহিড়ী সঙ্কলিত (১৩১২ সাল)]। 
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॥ অন্নদামাহাত্ম্য কাব্য ॥ 

শিববন্দনা 2 

[ভ্রিগণ ন্রিশূলী ত্রিপুরার ॥ ] হর হর মোর দুঃখ, হর হর শত্রুপক্ষ, 

হর ক্লেশ হর বিঘব হর। - গ্রণ (খ) 

দয বন্দনা £ 

[ তুমি দেব পরাৎপর॥ ] স্ছুল সক্ষম তুমি, ক বার্ণ আমি, দনকর 

চাঁহ দীনে। -গ্রণ(খ) 

লক্ষমীবন্দনাঃ 

অঙ্গের কাঁচাল, চমকে বিজলি, বসন লক্ষন ীবলাস। ]। --এ০ (গ) 

পথাথ (পৃহ ৪ক) 
শিবাববাহের সম্বন্ধ £ 

| নারদ কাঁহছে ভাগ্য হয়েছে তখাঁন।] তব ঘরে উমা মাতা আস্যাছে 

যখান॥ _ব(ঘ) পধাথ 

রাঁতর প্রাতি দৈববাণীঃ 

| শুন রাঁতি সাত পাঁচ] করিয়া ভাবনা । নিবায় অনলকুণ্ড ছাড়ল 

কান্দনা॥ -_এৎ (গ) পথ (পৃঃ ২৩খ) 

শিবের মোহন-বেশ £ 

| জটাজ্ট মুকুট দৌখলা ফাঁণমাঁণি। ] চম্্ম দব্য বস্ত্র দিব্য উপাবিত 

ফাঁণ॥ _-এ০ গে) পধাথ (পৃঃ ২৮ক) 

হরগোরীর কথোপকথন £ 

[আমারে (দয়া) ছাঁড়য় না ভবানি।] আগম নিগম লাঁড়য় না। 

এ ঘোর পাথারে, ফেলিয়া আমারে, দোষ বারে বারে লইয় না॥ ক্ষণেক 

স্মরিয়া, ক্ষণে বিসরিয়া, এমন করিয়া বুলিয় না। ছাড়্যা গিয়াছিলে, পুন 

দেখা দিলে, ভারতে রাখলে ভূলিয় না॥ --ব*(খ, ঘ) পধাথ ; গ্রণ্!ক, খ) 

হরগোরী-রুপ £ | 

[ আধই তাম্বুল পৃরি রে॥] কাজলে রাঞ্জত এক নয়ন, ভাঙ্গে ঢুল 

ঢুল আর লোচন, আধ ভালে সোভে 'সন্দ্র চন্দন, আধ হরতাল পার রে॥ 

.-ব*(ঘ); এ* (গ) পঠাঁথ (পৃঃ ৩১ক) 
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হরগোৌরণীর কোন্দল ঃ র 

| উপায়ের সাঁমা নাই ময়ূর উড়ায়॥ ] ধনূ বাণ হাতে কার সদাই 

বেড়ান। খাইতে বাপের সাপ ময়্রে শিখান॥। -বঃ(ঘ) পধাথ 

জয়ার উপদেশ ঃ 

| কাঁহবে অম্টমঙ্গলা ॥ ] কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়, অশেষ গুণ- 

সাগর। তাঁর আঁভমত, রাঁচলা ভারত, কাঁব রায়গ্ুণাকর॥ -_বণ (খ) পথ ; 

গ্রৎ (ক, খ) 

শিবের ভিক্ষাযান্রা ঃ 

জয় শব নাচাহ পাঁচাহ তালা । বাজত ডমর্ ীপনাক রসালা ১৬॥ 

নাচত ভূত, বাজাওত ভৈরব, গাওত তাল বেতালা॥ নন্দী কহে, তাতা- 

কার ১৭] মনোহর, ভূঙ্গী বাজাওত গালা॥ গঙ্গা ঝরে জল, চাঁদ সধারস, 

অনল হলাহল জবালা। ভারতকে হর, শঙ্কর মূরাঁতি, নাশ কপাল কপালা ॥ 

| ওথায় ন্রিলোকনাথ বলদে চাঁড়য়া। ]। --গ্রণ ($) 

শিবের প্রাতি লক্ষমশর উপদেশ £ 

পাঁরণামে হৈনু গুড়া, [না মিলিল খুদ কুণ্ড়া, ফিরিনু সকল পাড়া 

পাড়া॥] --এ৭ (গ) পশীথ (পৃঃ ৩৬ক) 

(শিবের কাশশীবিষয়ক চিন্তা ঃ 

তীর্থ সাড়ে তিন কোটা, দেবতা 'তাঁরস কোটি, [সকল দেবের 

অধিজ্ঠান॥ 1 -_এ০ (গ) পণাথ পে ৩৮খ) 

অন্নপর্ণার পুরী-নম্মণণ £ 

[কি এ শোভা হয়েছে কাশ মাঝে ।1 দেখরে আনন্দ কানন সোভা। 

সরোবর মনোহর হর মনলোভা ॥ -এ*(গ) পথ (পৃঃ ৩৯খ) 

দেবগণ-নিমন্ত্রণ £ 

| তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥] িসম সাধনা তার আত 
দূর সাধ্য। কি সাধ্য আমার যে আমার হবে সাধ্য॥ তপস্যায় তার দেখা 

পাইতে দুর্লভ। কৃপা করে যাঁদ তবে আনন্দে সুলভা। কাশীর মঙ্গল হেতু 

সভে দেহ মন। তবে সে পাইতে পারি তার দরসন॥ [কাঁরয়াছি পরী 

বটে হয়েছে প্রাতমা।]। --এ০(গ) পবাঁথ (পৃঃ ৪২খ) 
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শিবের অন্নদাপ্জা ঃ 

[সুধন্য চৈত্র মাস, অল্টমী সপ্রকাশ ], বিশেষ পক্ষ শরুক্ষণে। 

--এ (গ) পঠীথ (পৃঃ ৪৫খ) 

জন্নদার বরদান ঃ 

।টোড়ী ভৈরবী-দ্রুতান্রতালী। [ভবানী বাণী বল একবার ।] 

ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণ, ভবনদী করে পারা ১৮1॥ ভবানঈ ভাবিয়া, 

ভবানন পাইয়া, ভব তরে ভবভার। ভবানন যে বলে, এ ভব মন্ডলে, ভবনে 

ভবানী তার। ভবানী নন্দন, ভারত ব্রাহ্মণ, ভবানী ভরসা যার॥ -_বাণ; 

গ্রণ (গ) 

শিবপ্জা-নিষেধ £ 

[বারাণসী চাঁললা শিবের নাম কয়ে॥| ব্যাসদেব চাঁললা লইয়া 

নিজগণ। পথে পথে কাঁর হার নাম সঙ্কীর্তন॥ - প্রন (৩) 

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ £ 

[গৃহস্ছেরে গাল দিয়া করিলী গমন] বালক কৃকুর নিয়া দেয় 

তাড়াইয়া। অন্যের বাড়তে গিয়া রহে দাঁড়াইয়া । - বণ (ঘ) পণথ 

অন্নদার মোহিনীরূপ £ 

[ অতি বৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া ॥] অন্নপূর্ণা কহিছেন ব্যাস- 

দেবে হাঁস। আস্যোছ গোসাঞ কাছে শুনে উপবাসী॥ -__-এ০ (গ) 

পথ (পৃঃ ৫৩ক) 

শিব-ব্যাসে কথোপকথন £ 

[হার হর দুই মোরা অভেদ-সারর।1 নিগম আগমে ব্যাক্ত বুঝে 

জেই ধির॥ ......কথায় বুঝিলা ব্যাস ইনি মহেশ্বর। [ভয়ে কম্পমান তনু 

কাঁপে] থর থর॥ এ*(গ) পঠাথ (পৃঃ &৪ ক-খ) 

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্ত ঃ 

[কামিনী লইয়া বিহরে সেই॥] অদ্য অন্নপূর্ণা যাঁর গৃহিণী । 

গিরিবর ধনু শেষ শাঁঞ্জনী॥ ক্ষিতি রথ ইন্দ্র সারাথ যাঁর। চক্রপাঁণি বাণ 

শাণিতধার॥ চন্দ্র সূর্য রথচক্র আকার । ব্রিপূর এক বাণে মৈল যাঁর॥ 

[সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার।]| --গ্র (গ) 
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ব্যাস-কৃত গঙ্গার তিরজ্কার £ 

জে করে স্বধন দান, জেবা করে ক্ষীর পান, [পাত কর, কোলে মান্র 

পাও।] ...... [ব্যাসদেব এইরুপে? মাঁজ কোপ রঙ্গরুপে, [গঙ্গার কাঁরলা 

অপমান॥ ] -_এ (গ) পশথ (পৃঃ ৫৮ক) 

গঙ্গা-কৃত ব্যাসের তির্কার 2 

[পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া॥] জল্ম কর্ম কথা সব 

সমান তোমার। তুমি কলঙ্কের ডালি কলঙ্ক আমার - প্র (9) 

| নগেন্দ্রনান্দনী নীলনালননয়নন॥] পাব্বাঁত পরমেশ্বার পাঁতিত- 

পাবান। পাপ পারাবার পারে পরম তরণী॥ রাজার মঙ্গল কর রাজোর 

কল্যাণ। নায়েকের আশা পূর সভার সম্মান॥ ধন ধান্য পূর্ণ কর ধরণদ 

মণ্ডল। জে শুনে এ গীতি তার করহ মঙ্গল॥ -_-এ* (গ) পধাথ (পৃঃ &৫&ক) 

ব্যাস ও ব্লক্জার কথোপকথন £ 

| ব্রহ্মার কাঁরলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।] ততক্ষণে দরশন দলা 
পদ্মাসন | ...... [ কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ॥] অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল 
কবিবর। শ্রীফৃত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥ --এ* গর) পথ (প্র ৬০ক-খ) 

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাণ্ল্য ঃ 

| অসময় | ?ক সময়, না বাঝয়া দুরাশয়, বিরক্ত করিল দুরাচারে ॥ 

_এণ(গ) পথ (পৃঃ ৬১খ) 

অন্নদার জরতাঁবেশে ব্যাসছলনা £ 

[ এইরূপে] জিজ্ঞাঁসলা বার পাঁচ সাত। ...... [বিরক্ত কারল মাগী 

1কছু নাহ বোধ॥।] একে বড় তাহে কানা কর্ণে নাহ শুঝে। -এৎ €গ) 
পথ (পৃঃ ৬৩ক) 

ব্যাসের প্রাত দৈববাণৰ £ 

| হার হর বাধ তিন আমার শরীর।] বুঝিবে ইহার ভেদ কে 
এমন ধাঁর॥ তুমি কি জানতে পার তত্ব কি তোমার। [আগম নিম 
আদ কেবা জানে পার॥1 উৎপন্ন না হবে কেন বাড়ায়ো উৎপাত। [খুয়ে 

তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥ ] ...... [কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর 

লইয়া।] কহিলা ব্যাসের কথা সদয় হইয়া। _এ*(গ) পধাঁথ (পৃঃ 
৬৩খ-৬৪ক) 
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বসকে অনদার শাপঃ 

[ দেবাসরে সুধা লাগ, সিন্ধু মাঁথ দুঃখভাগণী,] সে সুধা চুম্বনে 

শিয়ে মুখে ১৯])॥ _এ০ (গ) পথ (পৃঃ ৬৪খ) 

বসদন্ধরের মর্তযলোকে জন্মঃ 

[আপাঁন দিলেন হুল: নাড়ীচ্ছেদ করি।] দহঃখেতে স্মরিয়া নাম 

দিলে হার হরি॥ --এ(গ) পধাথ (পৃঃ ৬৭ক-খ) ্ 

মলকুবরে শাপ ঃ 
এই যে পব্বাঁণ, পুণাদাত্রী গাঁণ, [ অন্নদার ব্রত তাঁথ।] _ এ (গ) 

পথ (পৃঃ ৭২ক) 

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা £ 

[ ভারত কাতর কহে নিরন্তর, ] ছাড়হ ছাড় বাক্রুমে | ...... [ আঁভমানে 

সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই ।] দাঁড়াইতে ঠাঁঞ নাই সবচ (2) না জাই। ২০]॥ 

-_এন গে) পরাথ (পৃঃ 5৪ ক-খ) 

 ।খপ)1প4*.7 কাব্য ॥ 

গ্রন্থারন্তে দেবদেবণ-বল্দনা £ 

। ্রীত্রীহরিঃ | বন্দো লম্বোদর, যুঁড় দুই কর, প্রণমহ গজানন। 

বেদান্তে বাখানে, মাহমা না জানে, পূজে সুরাসূর গণ॥। অঙ্গ অনপাম, 

কণ্ঠে মণিদাম, জোগপাটা "হৃদয় মাঝে । প্রভাতের রবী, জিনিহ তনু ছবি, 

অঙ্গদ বলয় ভূজে॥ একদন্ত ছিন্ন, স্কুল তনু চিহ, অঙ্কুশ অন্বুজ করে। 

তেজী অন্যজ্ঞান, সদা হরি ধ্যান, কঁটিতটে বাঘাম্বরে॥ চার বেদ গানে, 

তোমারে বাখানে, সব্বাঁসাদ্ধদাতা কয়। স্বারঞ্া তোমারে, জে জায় সমরে, 

তার নাহি পরাজয়॥ শৈলসুতাসূত, ভবনে পাঁজত, ভদ্র.........বিলাসিত। 

পস্চাতে তোমার, অন্য দেবতার, বন্দনা বেদে বহীতা। বন্দো নারায়ণ, 

গরুড়বাহন, সিন্ধসূতা বাণী বামে। আনন্ত মহীমা, বেদে নাহি [সিমা, 

বন্দো বৌদ্ধ ভূগুরামে॥ কাক য় বামন, প্রীজদূনন্দন, ররাহ কমট আহ। 

সুতা বদন, অম্বজবাহন (2), পৃজ্টে বিরাজত মহাঁ॥ বন্দো রঘুনাথ, 
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কীরাটি মুকুট মাথে॥ ধনুক টগ্কার, হেরি চমৎকার, সমর বিজয় কাঁর। 

কাঁরএ বন্দন, অন্জ লক্ষণ, ছর ব্বদণ্ড ধারণী॥ বন্দো নারায়ণী, ভৈরবী 

মাতা॥ কেসার-বাহনা, কালী 'বিবসনা, ভাঁক্ত অনস্ত মাহমা। আমী কণী 

বান্দব, বাধ হার সব, বেদে দিতে নারে সিমা॥ গঙ্গার চরণ, কাঁরয়ে 

বন্দন, পাতিতপাপহারিণী। বষুপদোস্তবা, দেবের দুর্লবা, সম্ভূমন- 

বহারিণী॥ সেসে ভোগবতা, মাথে ভাঁগরথা, স্বর্গে হইলা মন্দাকান। 

বচনে ভারথ, নৃপ মনোরথ, শুনহ অপূর্ব বাণী॥। এ (ক) পথ 

(পঃ ১-২ক) 

বিদ্যা ও সন্দরের প্ব্ববৃত্তাত্ত £ 

জোগানন্দ জোগবাঁতি আছিল মানবী। 'সাদ্ধ বলে বরে হৈল 

ভৈরবা ভৈরবী॥ বড়ই সন্তোস তারে সব মহেস্বরী। রাখীল সম্মুখ 

দ্বারে কর তারে দ্বার॥ পূজার প্রকাশ লাগা উপাএ ভাবিয়া।.. .... 

24 ॥ বার্তা পাইঞা কন্দর্প আইলা লঘুগতাঁ। জোড়পাণী করিঞা 

সিবেরে কৈল নাঁতি॥ চাপধারী (১) দেখি সব করিলা উদ্ধর্ববাণ (2)। 

হাতে ধার বসাইল কার বহুমান॥ পরম আদর সভে কৈল পণবাণ। 

মানব দূম্মাতি জোগানন্দ নাহশ মানে ॥ না কৈল আদর তারে না কৈল 

প্রণাম। গর্ব দেখা ক্রোধ কার বোলেন সঙ্কর॥ শুন শুন জোগানন্দ 

শুন জোগবতী। না ছাড় মানাব জ্ঞান আদ্যান্পি দুম্মাত॥ লক্ষিমপন্ত্র 

কামদেব আইলা আপনে । তাহার সপ্তাষণ তুমি না কারলা কেনে । শুনিঞা 

সবের বাক্য জোগানন্দ বোলে! হেন জন আমরা না বন্দি কোনকালে॥ 

তিন কুলে জেই জন আঁববাহতা হরে। কেমতে বোলহ প্রভূ বান্দতে 

তাহারে॥ উহার জনক কৃষ্ণ হারল রুঝ্সীনী। যার গর্ভে জান্মিলা কন্দর্প 

পৃষ্পপাণী॥ আপনে সদত ফর পরস্ত্রর পাছে। ইহার সমান পাপী 

আর কেবা আছে॥ ইহার তনয় আনরুদ্ধ নাম ধরে। বাণঘরে অবিবাহিতা 

উসা কন্যা হরে॥ তন কুলে জাহার এমত বেবহার। তাহা জোগানন্দ 

নাহ করে নমস্কার॥ এমত বচন জাঁদ জোগানন্দ বোলে । শ্যান ক্লোধে 

অভয়া আনল হেন জহলে॥ ক্রোধ করি ভগ্গবাতি জোগানন্দে বোলে। 
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মনীস্য বেবহার ব্যাদ্ধ ভূ নাহ হয়॥ কাকের সাঁরর কর স্বর্ণ বিভুসিত। 

মণীময় মুকুতা করহ বিসিত॥ সংবর্ণ পঞ্জর মাঝে জাঁদ কাক রয়। তব্ 

নাকী রাজহংস সম সেই হয়॥ মনিস্য দুম্মাত মূঢ় পাপমাত হেও। 

দেবসভা জোগ্য নও মহণতলে যাও॥ নর হইঞ্া মাহ জাইয়া আববাহিতা 

হর। 'নান্দলে জেমত সেইমত কর্ম কর॥ হেন বাণী কর্ণে শুনি 

অভয়ার তুণ্ডে। ভাঙ্গী পড়ে মহাধর বেঙ্গ (2) মারে মুণন্ডে॥ ভূমে পড় 

পায়ে ধার কান্দি করে স্তুতি লঘু দোসে আবেসে কারলে অধোগাঁতি॥ 

নিস্চয় জাইবো......... মর্তক ভুবনে । কতাঁদনে পূনরাপ দোখব চরণে ॥ 

করণে তুষ্ট হইয়া বোলেন অভয়া। করহ আমার পূজা মাঁহতলে জাইয়া ॥ 

গুণাঁসন্ধ নামে রাজা আছে কাণ্সিপুরে। হবে জোগানন্দ তুমি তাহার 

কু'ওরে॥ হইবে তোমার নাম কুমার সুন্দর । পূজার প্রকাষ গিঞা করহ 

সত্বর॥ পরম সন্দর তুম হবে গুণবান। জোগবতী বদ্ধমানে হবে তোর 

বীর ॥ বিরাসংহ রাজার তনয়া হবে সতি। পণ্ডিত আচার্য্য সম্ম 

হবে গুণবতি॥ গোপনেতে দুইজনাতে 'মলন হইবে । দূহার জননী 

হান বার্তা না জাঁনবে॥ প্রকাস হইলে রাজা লইবে মসানে। অবসেসে 

আম তুমার ...... জীবনে॥ পৃনরপ্পি বিবাহ হইবে দুইজনে । সেই 
গভে পূত্র হইবে ভূবনমোহন॥ কথোক দিনে করি দোহে রাজা অভিলাষ । 

পত্রে রাজ্য দিয়া পূন পাইবে কৈলাষ॥ এত বোলি বোলে ......... তেজল 

জীবন। সরে আজ্ঞা ধার পিছু লাঁভিল জনম! সম্ভব সংযোগ কমে 

গর্ভ প্রবেসিল। দিবসে 'দবসে গর্ভ 'বাদত হইলো ॥ পূর্ণ হইল দশ 

মাফ বেলা সুভক্ষণ। সূভক্ষণে জনীমল স্ন্দর নন্দন॥ শুনিয়া 

অভয়া চন্দ্র[ ২১] দিলে তার সায়। দেখ গীঁঞা পূন্রমূখ গদণাসন্ধ; রায় | 

_এ৭ (ক) পধাথ (পৃঃ ২ইক-৪ক) 

কাণ্ঠীপ7রে ভাটের গমন £ 

দোঁখঞা পূর্রের মুখ, হিদয়ে বাটীল সুখ, দান করে গূণাসন্ধ; রায়। 

কাহাকেও খাসা জোড়া, কাহাকে...দিল ঘোড়া, ভট্ট আদ কাঁরল বিদায় ॥ 

সান্ট পূজা আঁদ .জত, কৈল বেবহার মত, ছয় মাষে অন্ন দিল তারে। 

নাম থুইল সন্দর, রূপে আত মনোহর, চূড়া আদ কারিল বেবহার ॥ 
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কুলপুরোহিত আনী, কহিল বিনয় বাশ, অধ্যয়নে কৈল নিয়োজশত। 

পানান সংক্ষিপ্তসার, পড়ে রাজধর কুমার, দিনে দিনে হইলো 'বাদিত॥ 
বদ্ধমানে জোগবাতি, নাম হইল বিদ্যাবাতি, অধ্যয়নে হইলো পশ্ডিতা। 

তাহার রূপের কথা, তুলনা বিবার ( ? ) কথা, অতুলা তুলনা রাহতা॥ 

তেজীয়াত অন্য মন, কালী পূজে অনক্ষণ, জপ তপ নানামত করে। 

ভক্তবংসলাভয়া, ভীক্তভাবে বস হইয়া, উত্তারলা পূজার আগরে॥ 

ডাকী কন ভগবাতি, বর মাঙ্গ বিদ্যাবাতি, বামা কয় ক মাজিব বর। 

বিদ্যাবাত বর মাঙ্গে, ও রাঙ্গা চরণযুগে, ভাক্ত মোর রহে নিরম্তর॥ 

রাজমহীসি হইয়া, রাজ্য কর পূত্র লইঞা, কৈলাস পাইবে অন্তকালে॥ 

শবদ্যারে এতেক কইয়া, রাজার 'নকটে জাইয়া, স্বপ্ন কাঁহল ভগবাঁতি। 

কাঁরঞা ত গজ্জন(?2), তারে ভগবত কন, শুন বিরাঁসংহ মূঢ়মাত॥ 

যুবক তনয়া যার, কেমত সাহস তার, বিবাহের না করে যতন। 

জাঁদ হয় নষ্ট রীতি, দুষ্ট কর্মে করে চিত, তবে নাকী হইবে কেমনে ॥ 

কোলেত কামীনী লইঞ্া, থাক আনন্দশত হইঞ্া, বরহ বেদন নাহণ জানো । 

লোক লাজ রক্ষা পাই, কন্যার বিবাহ দেই, প্রয়াস করিঞ্া বর আনো ॥ 

স্বপ্ন দেখী দণ্ড রায়, চীস্তিত অন্তরে যায়, প্রভাতেত সভার ভিতরে । 

পাত্র মিত্র পৃরোহিত, ডাঁক আন সচকীত, স্বপ্ন কথা কাঁহল সত্বরে॥ 

ভাটেরে ডাকীয়া আনি, কাহলেন নৃপমাঁণ, বিবারয়া নিজ প্রয়োজন। 

আমার তনয়া কীবা. হইল বিবাহ্......, এই চীস্তা মোর অন্ক্ষণ॥ 

প্রাতজ্ঞা আমার এই, শুন সভাজন কই, জে বিচারে নিবে বিদ্যারে। 

কহিল প্রাতিজ্ঞা কার, বিনয়ে তাহার রই, বিদ্যাদান কারব তাহারে ॥ 

রাজ আজ্ঞা সিরে ধার, রাজারে প্রণাম কার, গঙ্গা বিদায় হইঞা জায়। 

জত জত রাজা আছে. যাইঞা ভেট তার কাছে, বিবরীঞা বার্তা জানাও ॥ 

জত রাজা জায় রঙ্গে, হার সাম্ত্র প্রসঙ্গে, পুনরর্পি নেওয়া জায়। 

এইমতে ফিরে ভাট, অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট, অবসেষ কাঁণুপুরে পায়॥ 

গৃণাঁসন্ধ রায় নাম, রাজা তথা গুণপাম, কুমার সুন্দর জার সুত। 

মল্লে ভিম বৃহন্নল, য়স্বের 'সক্ষায় নল, পাঁশ্ডতে আঁদ্বতীয়_ অন্তত ॥ 
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স্ব দেব দেব তি, অন্ত নাহণী পদাতি, কত কোটী রথ হাথ আছে। 

ধাঁত ফোতা ভালে ফোটা, সভায়ে পণ্ডিত ঘটা, নর্তকী নাচএ কত নাচে॥ 

সদর দরজা দয়া, কত থানা পার হইঞ্া, গঙ্গাভাট আইল হেন কালে॥ 

পাঁড়য়া কবিত্ব সতত, নূপেরে কারিল নাত, জিজ্ঞাসে নৃপাঁতি দণ্ডরায়। 
কোথা হইতে আগমন, করেতে আবধান ( ? ), ক কারণে আইলা এথায় ॥ 

যাঁড়য়া ও দুই হাত, বোলে শুন নরনাথ, নাম মোর গঙ্গাভট রায়। 

বদ্ধমানে নরপাঁতি, রাজা বিরাঁসংহ খ্যাতি, নিজ কার্যে পাঠাল আমায় ॥ 

তার সুতা বিদ্যা নাম, রূপে গুণে অনুপাম, পশ্ডিত সমান সরাচাষ। 

প্রাতিজ্ঞা কাঁরলা রায়, জে বিচারে জিনে তায়, বিদ্যা আর 'দব অর্ঘ রাজা ॥ 

এই লাগণী তার পাষে, আগমন অভিলাসে, শুন তব পূত্রের বাখ্যান। 

জানিবেক চন্দ্রমূখি, সে যোগ্য সুন্দরে দেখী, নরপাঁতি কর অবধান॥ 

শুনিয়া ভাটের ভাষা, রায় তারে দিল বাসা, আদোসল রন্ধন ভোজনে। 

দবসান্ত কার রায়, ভাটের বাসায় জায়, জিজ্ঞাঁসল 'বিসেস বচন 

কহ দোখ ভট্টরাজ, বিবারঞা নিজ কাজ, কী লাগি হইলো আগমন। 

ভট্ট কয় গ্ণধাম, শুনিঞ্া তোমার নাম, পশ্ডিতে প্রসংসা গাঁণজন ॥ 

বদ্ধমানে রাজকন্যা, রূপেগুণে মাহধন্যা, বিদ্যা নামে গ্ণে সরস্বাতি। 

রাজা করিঞ্াছে পণে, জে বিদ্যারে বিচারে 'জনে. তারে দান দিব রূপবতি ॥ 

তোমারে দেখী যেথা, যোগ্য গুণ বর......... , কর রায় জে বিচারে হয়। 

ভাটের এমন বাণি, শুনিঞা ত মনে গুণি, ভারথ পস্চাতে গুণী কয়॥ 

_-এ* (ক) প্াঁথ (পৃঃ ৪ক-৬খ) 

ভাউ-কৃত বিদ্যার রুপ-বর্ণন ঃ 

নৃপনন্দন মোহনী মোহনা, ভট্টেরে জিজ্ঞাসে বাণী। কহসে সুন্দরি 
কেমন রাণী॥ বোল কতেক বয়েস রাজার বালা। ভঙ্্ে নিবেদয়ে বুঝি ছলা ॥ 

নৃপনান্দনী ...... রুপবাতি। গুণিনীন্দীত অন্তত সরস্বাতি। রূপমাধূরি 

সারদ চন্দ্র জান। রসমঞ্জরী গাঁঞ্জত হেম মণি॥ হার-বৌর-এীর জান উন্নত 

নাষা। মধুকোকীল গাঁঞ্জত মধূর ভাষা॥ মোতি মাতঙ্গ নাসাএ বিরাজে 

ভাল। রসবিধুর অধর সহজে লাল! ম্রাত মুকাত রাঁ্জত পাইঞা চাঁল। 
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হিদিয় সোসর সাজই পথ কালি()॥ মুখ মধ্যে বিরাজত দত্ত মাঁণ। 
হাসি হাল্লোলে ভাসই সৌদামিঘী॥ ভূজপঙ্কজ জিনী মৃণাল ছটা। 

বলীহার নখাঙ্কে মৃগাঙ্ক ঘটা॥ জিনী চাপ সহ ধন ভুরুর টান। 

তাহে গঢ়ল রাঁঞ্জত কটাক্ষ বাণ॥ পঙ্কজ পন্ত বিনে লোচন ভাঙ্গ। ইসত 

দেখি বিমুখ কুরঙ্গী॥ কটি সন্দর 'নীন্দিত মগপতী। গজগামীনশ 

কামীনী [সংহগতি॥ পদ রুচ পার মণী নপূর রাজে। ঘন রন নন নন 

গমনে বাজে! আতিলম্বিত চাচর িকুর বেণী। 'হ্দী মধ্যে রোমাবাল 

ভুজঙ্গীনী॥ উরু রামকলা ললিত প্রমদা। নিল অম্বর বরচা (2) রহে 

জলদা॥। শুনি সুন্দর আনন্দে নিবাস জায়। চল বদ্ধমানে বোলে ভারথ 

রায় ২২]॥ --এ০(ক) পাঁথ (পৃঃ ৫খ-৭ক) 

গড়-বণন £ 

(নানা সফরিয়া দ্রব্য আনয়ে জেহাজী॥ ; গারজায় মিছা পাট 

সূকরের লেজে (2)। জোনির বিচার নাহ মদ মাংস তেজে॥ ........... 

রা তুরার্্ব আরার্্ব পড়ে পার কোরাণে। মেনাক মললা কাঁজ মাঁসদ 

দেবস্থানে॥ বাম করে করা ছরি নোমাজ পাঁচকালে। হীাঁলমাল জপে 

সদা ছিলমাল মালে ব্রি” পতাথ (প্ঃ ৩খ) 

| বোঁড় পায় মেগে খায় বজার বাজার॥] দেখএ সুন্দর নগর- 

সোভা। অপর.প বস ভূবন লোভা॥ -এ০(ক) পথ (পৃঃ ১০ক) 

| দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥] ছাতি ফাটে 'ব্রসাএ নাহি 

দেয় কেহ পানী। দেখিঞা সুন্দর রায় ভাবয়ে ভবানী॥ _এ০(ক) 

পথ (পৃঃ ১০খ) 

পুরবর্ণন £ 

| গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন।] কুহো কুহো কোকিল ২৩] 

ঘন ঘন ডাকে । গুণ গুণ ভ্রমরা ঝঙকারে ঝাকে ঝাকে। --এ০ কে) পধুথ 

(পৃঃ ১১খ) 

[সান বাঞ্ধা ঘাট] সবালয় সার সাঁর। অবধৃত সন্ন্যাস কত জটা 

ভস্ব ধাঁর॥...... [ জলেতে নিভায় জালা সর্্বলোকে কয়।] এ জল দেখিয়া 

জালা আধিক জলয়॥ _-রিৎ পধাথ (পৃঃ ৪ক) 
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জল্দর-দশশশনে নারীগণের খেদ £ 

দেখোলো সোই একী দোখ অপরুপ । মদনমোহন রূপ থাকে সব 

চাঞ্া। কেহ দেখে নাঞ্ী দেবেত কহে অপরূপ॥ [একি মনোহর পরম 

সুন্দর নাগর বকুলমূলে।]। --এণ (ক) পথ (পৃঃ ১২ক) 

সুন্দরের মালিনীবাটী-প্রবেশ £ 

মাল্যানির জঙ্ে রায়, [রন্ধন করিয়া খায়] নিদ্রায় পোহায় িভাবার। 

শ্রমেতে নাদ্রুত ছিল, মাল্যান জাগাইয়া দিল, জসোদা জাগায় জেন হার 

ব্রি পদাথ (পৃঃ ৫খ) 

মালিনীর বেমাতির হিসাৰ £ 

| যি টাকা 'দয়াছলা সবগুলি খোঁটা॥| জে লাজ পাইন বাপু 

কহিতে ডরাই। এমন টাকা দায় বাছা মাস লজ্জা পাই॥ তবে হত প্রত্যয় 

আনিতেম জাঁদ ফিরে। ভাঙ্গাইলাম পাচটাকা দুইকাহন দরে॥ -_এ* (খ) 

পঠাথ (পৃঃ ১২ক) 

আনীয়াছী আঁদসের রস্করা সন্দেশ। খর তীক্ত আঁনয়াছি 

আত বড় বেস॥ [আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।]। --এৎ(ক) 

পথ (পৃঃ ১৬খ) 

[সুলভ দোঁখনু হাটে নাহি জায়ফল॥] আম বই কার সাধ্য 

আ'নবারে পারে। অন্য কেহ হইলে বাপু ফিরে যাইত ঘরে॥ -এ (খ) 

পথ (পৃঃ ১২ক) 
[নাহি বিনা দোকানির না সরে গ্ বাকৃ॥]) কত কম্টে ঘৃত 

পাইলো সারা হাট ফিরা। জোঁট কথা সেট লয় কহতেছে হিরা॥ 

--এ০ (ক) পথ (পৃঃ ১৭ক) 

[যে বুঝি বাড়বে দর উত্তর উত্তর॥] বিভাহ অনেক ঠাই কর্ণবেদ 

কারো। এ জর্নে দ্বব্যের দর বাড়িয়াছে আর॥ -ব্রি" পথ (পৃঃ ৬ক) 

শুনিয়া সুন্দর রায় বলছেন হাসি। জে এনেছ সেই ভাল রাখ . 

গিয়া মাস) [শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।]1 -_এ* (খ) পুথি 

(পৃঃ ১২খ) 
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[বদ্যার রূ'পবর্ণন ঃ 

[নব নাগর নাগর] মোহীনঞ্া। রূপ অনুপাম নির্পাঁসএ | 

ধূয়া। সারদপাব্রণ, সীধুধরানন, পঙ্কজনয়ন, মদনিঞ্ঞা। কুঞজর- 

গাঁমনী, খঞ্জননাসিনী, কুরঙ্গনিন্দান,। লোচনিঞা। কোকীলভাসিন?, 

গওপাঁরবাদিনী, দিপাববাদিনন, রবনিঞা। ভারথভাসিনী, তাঁড়তনিন্দান, 

রূপের তরুণণী, ভাবনীঞা॥ --এ০(ক) পুথি (পৃঃ ১৮ক-খ) 

[ সাপ্পিনী তাপিনী তাপে 'বিবরে লদকায়॥] বাহু ভয়ে কার তার 

[সন্ধুরের ছলে। কর্মার্থে না ছাড়ে সঙ্গ বাহু কেসমূলে॥ মাঁণক রচিত 

কর্ণ গীধান দেখীঞ্া। লাজে মৃত মাঝে মুখ বেড়ায় লুকাঞ্জা ॥ 

নাসা দোঁখ নিজ নিন্দা বাচাবার আসে। খগ্পাঁত থাকীলা খিরোদসাহন 

পাসে॥ কেশ বেশ মূকুতায় হেন মোনে লয়। নক্ষত্র কারল বাস 'দবসের 

ভয়॥ মলয় মারূত সদা নাঁসকার তলে। 'দিব্যস্থান দেখি থাকে নিস্বাসের 

ছলে॥ --এণ কে) পণাথ (পৃঃ ১৮খ) 

মাল্যরচনা £ 

[গাঁথয়ে সুন্দর মাঁলিকা।] গাঁথে (বান স্মতে, সেবে নানা মতে, 

কামবধূব্রজপালিকা॥ --এ০ (ক) পাঁথ (পৃঃ ২০খ) 

| কমল কুমুদ মাল্লকা।] আসক কাংসক মধুটগর, গন্ধরাজ 

নাগেশ্বর ২৪1, জাতি যাঁত মনহর, বাসক িংসক সেফালিকা॥ _এ০ (ক) 

পধাথ (পৃঃ ২০খ-২১ক) 

[ কমল কুমুদ মাল্লকে ] কেতকাঁ, বান্ধএীল পাঁয়লি মালতি জাত, 

কুন্দ কৃষ্কাঁল দোনার পাতি, আঁত সোভা করে বন্দকে॥ --এ” গে) পথ 

(পৃঃ ৮৫খ) 

পুজ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা £ 

“[ গাঁড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া॥] বোঁটা সহ কেসরে কাঁরল 

দণ্ডছন্ন। িরহর করাত গাঁঠল কেয়াপন্র॥ --এ* গে) পথ (পৃ ৮৫খ) 

[অপর সূধাবে যাহা মাঁলনী শুনাবে॥] রাত সহ কাম আগে 

গঁড়ল সূন্দর। তার কান্দে রাখে পাত্র হরিস অন্তর॥ -এৎ(ক) পহাথ 

(পৃঃ ২১খ) 



৪৮০ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 

[বাঁসয়া রহিছে বিদ্যা পূজার আসনে ।] ভারত কাঁহছে 'হির্যায় 
ক্রোধ হইল মনে॥। _ ব্রি পথ পে ৮ক) 

মালিনীকে তিরষ্কার $ 

[ক্ষণে হাতে দাঁড় ক্ষণেকে চাঁদ॥] এ মোর বাঁড়ল কঠিন শ্রম। 

স্রম বৃথা হইল ঘুচল ভ্রম॥ _-এ* (ক) পথ (পৃঃ ২২খ) 

ভ্রম বাড়ে মনে কহিতে সই। সরস তন্ হইল কঠিন ভয়॥..... 

| শর হেন ফুল শর ফুটিল॥] কল ছুটি গিয়ে লাগল তাঙ্গে। স্লোক 

পাঁড় ধাঁন পড়ে তরঙ্গে _এণ খে) পথ (পৃঃ ১৬খ) 

ধবদ্যার সন্দর-দর্শন ঃ 

[কোন মতে দেখাইতে পার নাক মোরে ।] জতনে রাখবে তারে 

গোপন করিয়া? ২৫]। সত্য কর আই মোর মাথায় হাত দিয়া সাবধান 

হবে আই জতনে রাখবে । তুমি আঁম তিন বনে অন্যা না জানবো ২৬]॥ 

- বি" পর্ণ (পৃঃ ১২ক) 

| কবিতা-কমলে কবি তুমি মহাসয়।| আমার কি সাধা উত্তর 'দব 

জে তোমায়॥ _ব্রিৎ পতাঁথ (পৃঃ ৯খ) 

| আসিয়াছে তোর বর মালনীর বাসে॥] তুঁমি হারিবে তাহার 

স্থানে কারতে বিচার। আমার সেবক সেই রাজার কুমার॥ বরমালা 'দিয়া 

তার কর পুরস্কার। তাহার কাঁরলে মান সন্তোস আমার॥ জাহার তনয় 

সেই তোর জোগ্য বর। বরিহ তাহারে তুমি না করিহ ডর॥ --এ০(ক) 

পথ (পৃঙও ২৫খ-ই৬ক) 

[কাঁহল সকল কথা কুমার সূন্দরে॥ ] চিন্রকাব্য পায়্যা পায়যা 

পূঙ্পমাঁয় রাতি। বাঁঝলাম কালী মোর কৈল বিদ্যাপাতা) এস (গ) 

পথ পেঃ ৮৯খ) 

সন্দর-সমাগমের পরামশঃ 

[এক কথা ছাপা ত না রবে॥] শুনিবে ভূপাঁত রায়, সখিরে 

ঠোঁকবে দায়, ভাবো দেখি পশ্চাদ কি হবে। ...... [দেশে দেশে কলঙক 

রাটবে।] সকলেরে মজায়িবে, মায়েরে বা কি কাঁহবে, ভাব দৌখ কেমন 

ঘটিবে॥ --এ০ (গ) পণথ (পৃঃ ৯০ক-খ) 



. শিল ভারতচন্্ 8৯৯, 
[নায়ফেলে জলের সণ্টারট] কাণ্ড ?নবেদন কার, লক্ফাজই 

হইলা হারি, জ্াগ্রবেরে কারিয়া ষহাক্স। ...... তোরে সে ...... কারি, ভারত 
কাঁহছে এই হয়॥ _-এ* (ক) পথ পে ২৮ক) 

।ঘ্লোটক। শুন বাল লো মাল্যানী বাল তোরে । মম কান্ত নিতান্ত 

গমলাহ মোরে॥ ভয় কী করো না ডর সত্য বোলো। বিধীর বনর্ধন্ধে 

গোবিন্দ আনাঁ দিল। জেই পণ্ডিত সত্য গণ জন। তার রক্ষক সতত 

ন্রনয়ন॥ শুন ভারথপুরাণের হাস্য কথা। ছিল আঁববাহণতা নপরাজ- 

সুতা? উসা নাম তাহার জানে সকলে । রাত পুত্র বলে এ সেই ক্ষণে ॥ 

বাণনন্দিনী জামিনীতে শুইয়া। আছে ঘূমে ঘোরে সখী সঙ্গে লঞ়া। 

কামনন্দন কামে বিভোর হইয়া । আসিয়া মীলিল সেই আববাহতা হইয়া ॥ 

জলে উজ্জল জ্যোতি পালঙ্ক পাষে॥ তাঁথ কাঁমনী মগন অবশে॥ 

দেখিয়া আলুথালু আছে ঘুম ঘবোরে। চড়ে কামকুমার পালগ্ক উপরে ॥ 

ভাসে বিকচ কমল স্হির নীরে। জেন ধাবএ ভূঙ্গ খুবধ দুরে॥। সেই প্রায় 

কুমার কুমার পাইয়া । ধরে ভেকে ভূজঙ্গ জেমত ধায়্যা। তেমাঁত রমণী 

দেখি মাতীয়াল। তরণী ধাঁরয়া হিদয়ে লইল॥ ভুজ জোরে নিতদ্বে 

ধরে বেড়িয়া। উরূযুশ্ম পার দূহু জঙন্ঘ লয়া॥ কুচকুম্ত কদম্ব কুসুম 

সোভা । ভূজভূঙ্গ তাহাতে কানন সোভা॥ মকরন্দ পানে অলী ফিরে পাকে। 

আল পরসনে পঙ্কাঁজনী পুলকে॥ মুখ নিম্মল সারদ চন্দ্র ভাঁতি। 

ঘনমুক্ত একা ত চকোর পাঁত॥ নবকামিনণ কান্ত বিহার পাইয়া। রাঁতিরঙ্গে 

আনন্দে মগনা হইয়া॥ রাত ঘুম ঘোরে মদত নঞ্ানে। রস সাগর ভাসে 

হইয়া মগনে॥ সুখ জাগত আঁধক ঘুম ঘোরে । রাঁতি আবেসে কম্পাত 

কান্ত ধরে॥ জজরা জতনে নব পঙ্কাঁজনী। জলঘনু মাঝে যেন 

সৌদামিনী॥ তন জর জর মনাঁসজ সরে । ঝর ঝর ঘাম দুই অঙ্গে ঝরে॥ 

নবপঙ্কজ পশধূষ পানে আল। আঁতিমন্ত বিদন্ধ প্রকাশে কেলি॥. ভূজ 

কঙ্কণ ঝনঝন সব্দ করে। তাঁথ নাচএ বেসর নাসা পরে॥ মণীনৃপুর 

মধুর দূত স্বরে। পদঘুঞ্ঘর বাজে পদান্দি( 2) পরে॥ আলন্ঘাল, শ্রবণ 

চিকুর থলে । মকরাকৃত কুশ্ডল কর্ণে দোলে॥ অলকা চপলা ভ্রম ঘর্্ম 

ধীরে। কাট অর্মর চণ্চল(?) চায় দূরে॥ মনমল্ত কুমার কঠোর হয়া । 

৩৯ 
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ভূজ জোরে নিতম্বে ধরে আটীয়া॥ তাঁথ কাতর কামীনী ঘন্ম ঘোরে। 

উহ; মার বলে ঘন স্বরে॥ নাস ভোরে প্রভঞ্জন মন্দগাঁত। নার 'হল্লোলে 

পঙ্চকোজ দোলে তাঁথ॥ মধুপানে আসে ভ্রমরা বিকল। সেই প্রায় কুমার 

রে চপল দেখ কাতর কামিনী মত্ত কার। ঘন বম্পয়ে কামীনী 

কোল্যে কারা, 'িিজ রাজ বয়ান বিমল আত। ঘন দংশয়ে দস্তে বিদগ্ধ 

মাত॥ কুচরক্ত ...... নখময়। ...... তাঁথ কাতরে কান্ত চায়॥ দৌঁখ সম 

সাঁরর 'হুদয় মাঝে । মুখ অম্বুজ গাঁঞ্জত 'দ্বিজরাজে॥ দোঁখ নাগর সন্দর 

ধতুদ-পরে । বল কে বট হে বাল ভূজ ধরে॥ বাধ নির্দয় রঙ্গ সমাপ্ত নহে। 

আঁতি ভীত কুমার কুমারী ভয়ে॥ ছাড়ি কামিনী সঙ্গ পনাঅ ধাইয়া। দ্বিজ 

ভাঁগরথ [২৭] বাণী-সুধা জানীঞা॥ বিস্বয় দেখিয়া, সয়ন তেজীয়া, 

1বরস হইয়া, কামীনী উঠে। বিধাতার ক বাদ, না পৃরিল সাধ, একী 

পরমাদ, কেমনে ঘটে॥, হায় হায় হায়, ধিক বিধাতায়, হেন যুব রায়, 'দিয়া 

হিল। এ নব যৌবনে, বিধির ঘটনে, পুরুষ মিলনে, সুখ নহনল॥ এমত 

কাঁহয়া, বিনয়্যা 'িনয়্যা, করুণা করিয়া, ভূতলে লোটাইয়া(?)। ক্রন্দন 

শুনিয়া, চেতন পাইয়া, সয়ন ত্যজীয়া, সঙ্গতে উঠো। দোঁখয়া উসারে, 

চিন্রলেখা বোলে, কোলে কোর তারে, জিজ্ঞসে বাণী। পালঙক ছাড়িয়া, 

ভূতলে পাঁড়য়া, কান্দ কী লাগাঁয়া, কহ লো ধাঁন॥ সাঁখর বচনে, পাইয়া 

চেতনে, বিমারস মোনে, কহিছে বাণী। একই নাগর, দেব কি কিন্নর, সর 

নাগ নর, তারে না জানি॥ নব জলধর, জানি কলেবর, দ্বিভুজ সন্দর, বদন 

সাঁস। তমো ঘুম ঘোরে, বলে ত আমারে, রমণ বহরে, ..... সেআস॥ 

কী সুখ বার্ণব, কী তোরে বালব, কেমতে পাইব, নাগর মাঁণ। নাবন নাগর, 

গুণের সাগর, রসে গর গর, শুনলো ধাঁন॥ ওরে মাধাঁর, যাইব নিহারি, 

কামনী বিহরি, কাম বিভোরে। কট বা ভূরু টান, কামের কামান, জর জর 

প্রাণ, কটাক্ষ শরে॥ হরাঁসত মনে, রমণী রমণে, একই পরাণে, রস 'বিহরে। 

রাঁত সহ মনে, মদন চুম্বনে, কুচ পরশনে, তনু বিহরে॥ বাদ বিধি সনে, 

উঁ্মিল নঞানে, চাহি কান্ত পানে, হরিস হইআ। জাগ্রত জানীএা, মনে 

কী বাঁঝঞ্া, রমণশ ছাঁড়ঞ্জা, পলায় ধাইয়া॥ সেই গুণমণী, জাঁদ দেহ 

আন, তবে সে পরাণ, রাখবো সই। নইলে এখনে, তেজিব জাঁবনে, 
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নাগর বিহনে, আঁম না রই॥ শ্যীন বোলে সাঁখ, শুন সাঁসম্াখ, চিত্রে 

আম 'লাঁখ, ই তিন লোকে। সূর নাগ নরে, লিখীঞা দিব তোরে, ইহার 

মধ্যে, জাদ সে থাকে॥। মোঁহনি করিঞ্া, তারে ভূলাইআ, প্রকারে আনীীয়া, 

দিব লো তোরে। এমন শুনিঞ্া, উসা হম্ট হইয়া, বোলে ত লোখঞা, 

দেখাও মোরে॥ চিন্রলেখা লেখে, ন্রিজগত লোকে, উসাপাঁত দেখে, দ্বারকা 

মাঝে। এই সে আমার, পরাণ নাগর, কে বট কাহার, ইস্বর রাজে॥ তার পাঁর- 

চয়, চিন্রলেখা কয়, শুনি বিস্বয়, ভূপাতি সূতা । আনি দেহ বোলে, চিন্রলেখা 

চলে, কামসূতে ছলে, দ্বারকা জথা॥ প্রকার কাঁরিয়া, তাহারে হাঁরয়া, 

গমলাইল আনিয়া, উসা সহীতে। নৃপাতি কুমারে, আঁনয়া সত্বরে, মিলাও 

আমারে, ত্বারতে ঘরে॥ শৃনিঞ্া মাল্যানী, না কহেন বাণী, নৃপাঁতনান্দনণ, 

বোলে তাহারে । ভারতবরণ, রুক্মিণী হরণ, শ্রীষদুনন্দন, জেন প্রকারে ॥ 

পুনঃ দ্যা মৃদ:স্বরে, কাঁহছে হিরার তরে, শুনহ আমার নিবেদন। বিদ্যা 

বোলে নিরক্ষণে, চল তুমি এই ক্ষণে, বিলম্ব না কর অকারণ॥ [কৈও কৈও 

কাঁববরে, কোনরূপে মোর ঘরে, আসিতে পারেন ঘাঁদ তিনি।]1_-এ (ক) 
পথ (পৃঃ ২৮ক-৩১ক) 

সান্ধখনন £ 

জয় চামুণ্ডে বানহত মুূন্ডে। | জয় চামূণ্ডে ]। _এৎ কে) পথ 

(পৃঃ ৩১খ) 

কাল কুল দেগো মা কুলকামিনি। কেমনে জাইবে মোর এই ত 

জাঁমান॥ [স্ন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া]। -এৎ(খ) পৰাঁথ 

(পৃঃ ২২ক) 

[স্থলে স্থলে মাঁণ জলে হরে অন্ধকার: ২৮1॥] বাঁন্ধল স্ফটাঁক 

দয়া তার চারপাশ। দোঁখ সুড়ঙ্গের সোভা হইল উল্লাস॥ স্নন্দরের চোর 

নাম তোঁঞ সে হইল। সেই হৈতে 'সিন্দে চুর প্রকাস করিল। সড়ঙ্গ 

কাঁরলা কবি ভারতে রচিল॥ --এৎ (গ) পথ (পৃঃ ৯১খ) 

বিদ্যার বিরহ ও সংন্দরের উপাগ্ছাতি £ 

[ক জা'ন নারে ক পারে॥] কাটীয়ে ধরাঁণ, করয়ে সরাঁণ, তবে 

হয় বুঝি পথ[২৯]। কপালে ক আছে, কব কার কাছে, কে পদ্রাবে 

মনোরথ॥ --এ০ (গ) পথ (পঃ ৯২ক) 
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লন্দরের পারচয়ঃ 

[বাসা কারয়াছি 'হুর্যা মাল্যানর বাসে॥] তোমার ঠাকুরাঝর 

প্রতাপ এমান। আসতে সুড়ঙ্গ পথ দিলেন অবাঁনা। --বি* পথ 

(পঃ ১৯৬ক) 

(খপ ঠল$- "এল বিচার £ 

[ইহার অধিক আর হার কারে বলে॥] পাঁণ্ডতে পণ্ডিতে মেলা 

সাস্তের প্রসঙ্গ । সন্দরে বিদ্যায় মিলে রসের প্রসঙ্গ ॥ --এৎ খে) পণথ 

(পৃঃ ২৫খ) 

[ অলঙ্কার আদ সাধ্য সাধন সাধক॥] মধ্যবন্তর্ধ ভট্টাচার্য হইলা 

মদন। জার সঙ্গে ষড়খতু ছয় দরসন॥ (লক্ষণীয়, এইস্থলে 'মধ্যবত্তঁ 

হইলা মদন পঞ্সানন' | গ্রৎ গে) পৃঃ ৩২৫] পাঠাঁট সঙ্গত নহে কারণ, 

কামদেব পণ্বক্তু নহেন)। -_ব্রিৎ পঠীথ (পৃঃ ১২খ) 

0/.017745- কৌতুকারপ্ত £ 

।ধুয়া। নব নাগর নাগাঁর বিহরে। সুখের সময়, দুই জনে কয়, 
আর লাজ ভয় কি বা করে॥ বিভাহ হয় নাই আঁবভাহ। মনের আখি 

ঠারে গন্ধক্ব বিভাহ॥ [ কন্যাকর্তা হইলা কন্যা বরকর্তা বর।]1। -ব্রিৎ 

পধাথ (পৃঃ ১২খ) . 

[গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥1 সগন্ধে আনন্দে সব 

মাঁতিল চকোর। চকোরণ সাঁহতে কাম রসে হইল ভোর॥ -_-এ০ (খ) পথ 

(পৃঃ ২৭ক)। 

নিজ নিজ রবে করে পক্ষগণ জত। মদনে মাতিয়া সবে 

রমাঁণতে রত॥ নগরের মাঝে জতো আছে সরোবর । তাহে সখে ক্রীড়া 

করে জত জলচর॥ মধুর সুনাদ করে কামিনী সাঁহত। সে রস শ্যানিয়া 

দুহে মদনে মোহত॥ বিদ্যার মহলে এক আছে সরোবর। উপলে রাঁচত 

ঘাট আত মনোহরা। তার চারিপাড়ে নানা কুস্মের বন। মধুর সহনাদ 

তাহে করে পাঁক্ষিগণা। সরোবরে সোভা করে কমল সকল। কোকনদ 

কুমুদ কহনার সতদল॥ বকুলের বৃক্ষ আছে সরোবর 'তিরে। মধ্দপান 



খিলসভারতচন্দ | ৭:8৪ 

করিবারে আলগণ ফিরে) আলিকুল আকুল বকুল কূল পরে। : গুণ গণ 
রবে পূর্ণ ত্রিস্ভুবন করে॥ রক্তবর্ণ পর্ণ সব বক্ষে সসোভন। দেখিলে 
সে সব সোভা ভোলে মূ মন॥ এই সব সোভা দৃহে দোঁখ সরোবরে। 

জবর জবর কলেবর মদনের সরে॥ পালগ্কে বাঁসয়া বিদ্যা সুন্দরের সনে! 
আঁধি ঠাঁর ইঙ্গিত কারল সাঁখগণে॥ [বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচাঁরগণ। ]। 
-_এ০ (গ) পঠাথ (পৃঃ ৯&ক-খ) 

বিহারারস্ত £ 

[ পরফুল্ল ফুলে কর পান মধু! তরুণী 'বিনয়ে কাঁব নাহ রহে। 

মর হে মরি হে প্রয় ছাড়ে অহে॥ --এ০(গ) পথ (পঃ ৯৬ক) 

বহার £ 

[তর তর থর থর অঙ্গে॥| রতিরসে গ্ররগর সুন্দর সুন্দরী । করে 

চূদ্বই বদন মদন মোহিত নখ কুচ জোরে॥ -_-এ*(গ) পশীথ (পে ৯৬খ) 
রসময় নাগর, রসের সাগর, সুন্দর সুন্দরী কোরে । বদনে বদন, 

ঘন ঘন চুম্বন, লোহত কুচ নখজোরে॥ [রাঁতমদপাগর,]। বকে) 

পুথি 

সুন্দরের বিদায় ও মালিনশকে প্রতারণা ঃ 

[ আনিতে এথায় তারে কি কৈলা উপায়॥] রাখিয়াছি প্রাণ পায়্যা 

তোমার আশ্বাস। কতদনে ওগো আয়ো হইবে মাশাষ॥ -_এৎ (গ) পথ 

(পৃঃ ৯৭ক-খ) 

| মর্ত দেখি দুজনে পলায় সাঁথগণ॥] প্যব্বমত কামহোম করি 

সমাপন। সরতান্ত সান্ত হইয়া বাঁসলা দুজনা। বিহারে মদন রসে আঁধিক 

করিয়া। ধিরে ধিরে কহে ধির আঁধর হইয়া ৩০]॥ --বিৎ পথ 

(পৃঃ ২১খ) 

দারীশক-বিবাহ ও প7নব্ষবিবাহ £ 

_ [কেবল কথায় নাঁকি রাখা যায় ব্ধৃ॥] কি কাজ এখানে আর 

সেইখানে জায়। মনোমত চাঁদে সুধা ক্ষুধামত খায়॥ --এ (গ) পথ 

পৃঃ ১৩৪খ) 
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[ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।] উৎকণ্ঠিত তুমি তার 

প্রজ্ঞা কোন নয়॥ কখন 'কি কারন হইল আভসার। স্বাধীনভর্তুকা কেবা 

সমান তোমার॥ পরস্তগ স্লী হইতে বুঝ সাধ জায়। নহে কেনে 

মিছা দোষ দেখাও আমায়।॥ --এ*(গ) পথ (পৃঃ ১৩৫ক) 

[ রজনণ হইল সাঙ্গ অনঙ্গ-্রসঙ্গে ৷] এইর্পে দুইজনে করে 'বাবিধ 

কৌসল। রচিল ভারথচন্দ্র অন্নদামঙ্গল॥ -__এ* (ক) পথ (পৃঃ ৫২খ) 

[ এইরুপে কথোকাঁদন করিলা বিহার॥] বিদ্যার হইল খতু সাঁখরা 

জানল। খুদে বৈসে আঁদ বেবহার সব কৈলা। 'িভাহ মত পনার্বহা 

কারলা স্মন্দর। কাঁরলা মঙ্গলকর্ম্ম সাঁখরা সত্বরা। কতেক কাঁহব আর 

সাধ জত মতে। পধাঁথ বাড়্যা জায় বড় খেদ রৈল চিতে॥ -_এৎ (ক) পি 

(পৃঃ ৫&২খ) 

বিদ্যার গর্ভঃ 

নাগর মোহিনী নাগরী বর। [আলো আমার প্রাণ কেমন লো 

করে।]। -এ* (ক) পঠাঁথ (পৃঃ ৫২খ) 

রাগ ললিতা । কেহ কহে না রে রাধানাথে। ভাবি বিভাবার, 

ফকরি ফকারি মার, তব মোর প্রাণে সহে নারে। [এইরূপ ধূর্তপনা 

কাঁরয়া সুন্দর ।]1 বিণ পধাথ (পৃঃ ১৯খ) 

[ উদরে কি হৈল বাঁল দেখাইতে চায়॥] বসন পরয়ে জত আটীঁয়া 

আটীয়া। সহিতে না পারে নাভ পেলায় ঠোলয়া॥ --বিৎ পধাঁথ 

(পৃঃ ২৯খ) 

[পৃব্বেতে এসব কথা হারা কয়েছিল।। চলহ চলহ সাঁখ প্রমাদ 
পাঁড়ল॥ দোপটে এ সব কথা হইল জখন। নিষেধ কাঁরতে ছল উীঁচত 

তখন] -_-এ০ (গ) পথ (পৃঃ ১০৫খ) 

বিদ্যার গভশ্রবণে রাখশীর তিরস্কার ঃ 

ধবদ্যা মোর কলঙ্কীনী ঝাঁ। শুনিয়া সকল লোকে দাঁতে কারে 

জী। কার ঘরে হেন মাইয়া, চক্ষু খাঞা দেখ চাঞ্া, কুলখোটা কুলটা 

ছশ, ছশী। ধ্রু। [যত সখাগণ, বরস বদন, রাণীর নিকটে যায়।|। 

এ০(ক) পধাথ পোঃ &৩খ) | 
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[ করিলি খাইয়া মোরে॥] আল্যো কতো জন, রাজার নন্দন, বিবাহ 
কাঁরতে তোরে। জিনিয়ে বিচারে, না বাঁরাল কারে, শেষে মেট্যে গোল 
চোরে॥। এ (গ) পধাথ (পৃঃ ১০৬ক) 

[প্রমাদ পাঁড়ীল শেষে॥] আলো লো পাঁপান, আলো লো 
সাঁপাঁন, কেন না মরিলি হইয়া। বাঁচিয়া কী সুখ, দেখাব কী মুখ, 

ক কাঁরাল কুলে রইঞ্া॥ _-এ(ক) পথ (পৃঃ &৪ক) 

কোটালগণের স্ব্রীবেশঃ 

| কারল দারুণ ধূম কাঁপল সহর॥1 উদাঁসন বিদোস বেপারি 

জঁদ পায়। বোঁড় দিয়া তখাঁন ফটকে আটকায়॥ সগান্ধ সুগন্ধ মালা 

সূগান্ধ চন্দন। জার অঙ্গে দেখে তার তখাঁন বন্ধন॥ -_ব্রি* পশীথ 

(পৃঃ ২২খ) 

[লুটে লয়ে বেড়ী দিয়া ফাটকে ফেলায়॥] বিশেষতঃ ধর্যা (2) 

যারে দেখবারে পায়। আবিলম্বে বেড়ী 'দিয়া ফাটকে ফেলায় ॥......... 

ফিরে হরকরা ধাঁর সন্ন্যাঁসর বেশ। বিভাতি ভূষণ অঙ্গে জটাজ্্ট কেশ॥ 

কোন হরকরা হইল সন্ন্যাসর বেশ। কপালে তিলক মূখে বেদ উচ্চারণ ॥ 

কেনা জন বিনাঞা ফাকর বেশ ধরে। কেহো তো নাপীত হইআ ফণরএ 

সহরে॥ কেহো তাঁতি কেহো মালী কেহো চম্মকার। নানা ছলে ফাঁরে 

কেহো হইআ সূত্রধার॥ কেহো গণক হইয়া বাঁড় বাড়ি গণে। পাই 

মুছদি বেস ধরে কোন জনে॥ স্থানে স্থানে ফিরে চর কোটাল আদেসে। 

নানা স্থানে চোর চাঞা ধার নানা বেসে॥ অন্নপূর্ণা ...... কবিবর রচিল। 

শ্রীফৃত ভারথচন্দ্র রায়গুণাকর॥ -_এ(ক) পধাথ (পপ ৬০ক) 

চোর-ধরা £ 

[ ভারথের কাঁবতার] অমৃতের সার। পাঁরণাম হাঁরনাম বিনা নাহ 
আর॥ -ব্রিৎ পথ (পৃঃ ২৩খ) 

সংড়ঙ্গ-দর্শন ঃ 

[জন সাত ধার হাত এক সাত যায়॥] আগা জায়, পাছ_ চায়, কাঁপে 

ব্ক ক্ষেণে। চ্ছির নয়, কিবা হয়, কত ভয় মনে॥ বিণ পণাথ (পও ২৪ক) 
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হাঁজনশ-নগ্রহ £ 
মাল্যানি কিল খার়্যা, চেচায় দোহাই দিয়া, বলে নিল সব্বথ হারয়া। 

নন্টের আছয়ে গুণ, িঠেতে মাখয়ে চুন, কেন মোরে, মারষ কোটািয়া। 
[এ তিন প্রহর রাত]। ব্রি” পথ (পৃঃ ২৪ক) 

[বন্যার আক্ষেপ ঃ 

[শেষে দুঃখ বাড়াল দ্বিগুণ ॥] যুবাতি জনম কালামুখ, পরের 

অধিক সুখ-দুঃখ [৩১]। পরের মরণে মরে, পরের ঘর করে, পরে সুখ 

দিলে হয় সুখ ॥ --বিৎ পধাথ (পৃঃ ৩৬খ) 

[ব্ধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥] হায় হায় কী করে বিধরে, সম্পদ 

ঘটয়ে ধিরে। লুটিল পরসমাণি, বুকে সাঁক্তসেল হানি, বান্ধা লয় সুখের 

নিধিরে॥ --এ০ (ক) পথ (পৃঃ ৬৫ক-খ) 

সারণগণের পতিনিন্দা ঃ 

[না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দবসে আঁধার।| ঘরে পাপ ননাঁদান 

না বুঝে বিচার। বিকাইনু রাঙা পায়ে শ্যাম কৈনু সার) --এ* (খ) 

পঠাথ (পৃঃ ৪৮খ) ও 

[না ছোয় তরাণ তৈল আমস্য বাণ্ঠত॥] পান বিনে মুখে গন্ধ 

নাহি দিবসন। কি কব আমা(র) পাঁত গোগ্রাসে ভোজন। --বিণ পধাথ 

(পৃঃ ৩৮খ) 

[ তার ঠাঁই পানিফোঁটা পাইতে জঞ্জাল।] আয়োত লোহার মত 

আছি বলিতে আছে। বুঝিয়া নামেতে বিধি ছিকার দিয়াছে । -এ০ (গ) 

পণীথ (পৃঃ ১১৫ক) ্ 

[রাতি নাহি পোহাইতে দূঘাঁড় বাজায়।] আপনি যাঁদ নারে 

তবে অন্যাতে বাজায়॥ আর রামা বলে রাজকবি মোর পাঁতি। সারা রান্নি 

ভাব্যা মরে নাহি করে রতি॥ --বি* পথ (পৃঃ ৩৯খ) 

[সারা রাতি ভেবে মরে নাহি করে রাঁত॥] তুলাত হাতেতে কর্যা 

বিড়বিড়য়ে মুখে । বৃজ দেখ সখি সব থাকি কিবা সখে॥ বারমাস্যা 

কাঁধতা ভাব্যা কাটাইল কাল। কত 'দনে গেল্যা মোর ঘূচিবে জঞ্জাল ।॥ 

-এ০€গ) পথ (পৃঃ ১৯৫ক) 
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[ তবে মিষ্ট মূখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়ঃ] এইর্পে আমার বাঁহয়া 
গেল কাল। কতো 'দিন গেলে মোর ঘুচিবে জঞ্জালা॥ -াবৎ পবাঁথ 

(পঃ ৪০ক). 

| কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু )] হেন বুঝী এই চোর 

হইতে বা পারে। তেই বুঝা কাঁব 'বদ্যা ভজল ইহারে॥ তার বাক্যে 

আর সবে দুনা ক্রোধে জলে । ধরা ধার গেলা তাঁত নয়ানের জলে! ৩২] 

এ (ক) পঠাথ (পৃঃ ৬৯খ) 

রাজসভায় চোর-আনয়ন £ 

* [জ্ঞাত বন্ধ; কুটুম্ব| বাঁসলা কুতূহল॥ সম্মখে সিপাই খাড়া 

কাতারে কাতার। জোড় হাথে হেমছড়ি সম্মখে রাজার॥ সম্মথে আরজ- 

বাগ আরজ লইয়া। ভাট পড়ে রায়বার জষ বর্ণাইয়া ॥ ......... | রবাব 

তুম্বুরা বীণা বাজায়ে মদঙ্গ।! পাঞ্জাব গায়েক গান করে নানারঙ্গ ॥ 

_বিৎ পথ (পৃঃ ৪০ক) 

রাজার নিকট চোরের পরিচয় £ 

[কহে বিরাঁসংহ রায়] কাটতে বাসনা জায়। ঠেকেছে মায়াতে 

চোর দেহ পরিচয়॥ কী নাম তোমার তুমি কাহার তনয়। দেহ সত্য 

পরিচয় দেহ সত্য পরিচয় ॥ --এ০(ক) পধাথ (পৃঃ ৭২খ-৭৩ক) 

[ কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥] কা দেখায় পারচয় কা 

দেখাও ভয়। কালীর কিঙ্করে যম জানে পাঁরচয়॥ --এ (ক) পথ 

(পৃঃ ৭৩ক) 

কি দেখাও জমভয় কি দেখাও জমভয়। কালির কৃপায় জম জানেন 

আমায়॥ [আম রাজার কুমার || --বিৎ পথ (পৃঃ ৪২ক) 

রাজার নিকট চোরের ক্লোকপাঠ ঃ 

[অদ্যার্পি তাং কনকচম্পকদামগোৌরীম্্1৩৩)] আজি বিদ্যা 

রূপে জিনি কমলকালকা। প্রফুল্ল কমলমুখী গজেন্দ্রসারকা॥ শয়ন 

কারঞাছিলো বদনাবহলা। প্রমাদ গুঁণঞ্া উঠে চিন্তয়ে অবলা॥ 

চোরের বচন শ্বান চীতন্তে মহারাজ। পান্ন মিরর চমকীত সকল সমাজ ॥ 

কলঙ্ক রাখখলা আর কহে হেন কথা। ধাঁরঞ্গা মসানে চোরের কাট লঞ্ঞা 
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মাথা॥ কোটালিয়া চোরেরে ধাঁরয়া লঞ্চা জায়। চোর বলে পৃনরাপ শুন 

মহাসয় ॥ ১ ॥ ও 

[অদ্যাপ তাং শাশমুখীম্--1৩৪]] আজ বিদ্যা নবিন জোৌবন 

চন্দ্রমাখ। সকল ঘুচিল ...... জাঁদ তার দোঁখা। মদনের বাণে পোড়ে 

সরীর সকল। জাঁদ তার দেখা পাইয়ে হয় সশীতল॥ পুনরপি শুনি 

কোপে বোলে নৃপরায়। অদ্যাঁপ ফিরায় আঁখ বোলে হায় হায়॥ 

কোটালিয়া ধরে তারে পাইয়া আরথাঁ। চোর বলে পুনরপী শুনহ 

ভূপাঁত॥ ২॥ 

[ অদ্যা্পি তাং যাঁদ পুনঃ] আজি বিদ্যা প্রণয় কমল বিধুমূখাী। 

না সহে কুচের ভার জাদ তারে দোঁখ॥ বাহ্ পসারয়া তারে কার আলনঙ্গন। 

কমলের আল প্রায় বদন চুম্বন॥ শুনিয়া আধক কোপে জলে নৃপমণণী। 

পান্রামন্র বোলে হেন কোথাও না শুনী॥॥ রাজা বোলে শিঘ্র চোর লঞ্ঞা যাও 

মসানে। চোর বোলে মহারাজ কর অবধান॥ ৩॥ 

[অদ্যাপি তাং নিধুবনর্রমনিঃসহাঙ্গীম] আজ বিদ্যা নিধুবনে 

শঙ্গার না সহে। তথাপি মৈথুন বাণে তনুবর দহে॥ গোপনে করিল 

গর্ভ ধরিল উদরে। মোর কণ্ঠে দিল হাথ স্বরণ তাহারে ॥ রাজা বোলে 

কাট চোরে বিলম্ব না কর। শুন শুন মহারাজ কাহল স_ন্দর॥ ৪ ॥ 

[অদ্যাপ তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানাম-] আজ বিদ্যা রাত রসে 

কৈল জাগরণ । তরুণ তারক কিন্তু ঘৃর্ণত নয়ন॥ রাজহংসী বিদ্যা ...... 

স্থির সরোবরে। লাজে করে হেটমূণ্ড স্বারয়া তাহারে॥ শুনিয়া কোপত 

রাজা বোলে মার মার। চোর বলে বচনেক শুনহ আমার ॥ & | 

| অদ্যাপপি তাং সরততান্ডবসতত্রধারীম[৩৫]] আজ বিদ্যা রাত 

রসে রাঁসক নাঁটকা। পূর্ণ চন্দ্রমুখী মদে বিভোল নায়কা॥ না সহে 

কুচের ভার বিশাল জঘনী। চণ্টলী কুম্তল ধরে তারে স্মার আমী॥ 

রাজা বোলে শিঘ্র কাট লয়া এই জনে। চোর বোলে নিবেদন শুন এক 

মনে॥৬॥ 

[অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনচর্চিতাঙ্গীম--[৩৬]] আজ বিদ্যা 

শীতল চন্দন লেপে গায়। কুসুম কোল্তুর গন্ধ দস দিকে ধায়॥ অধর 
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অধরে দোহে কাঁরল চুম্বন। সয়ন স"ও'ঁরি তার নয়ান খজন॥ রাজা বোলে 

অদস্ট আঁছল কোথায়। মারহ ছূহায় আজ রাখতে না হয়॥ চুলে ধার 
কোটালিয়া দিল এক টান। চোর বলে মহারাজ কর অবধান॥ ৭ ॥ 

[অদ্যাপ তাং নিধুবনে--] আজ বিদ্যা মধুবনে মত্ত মধুপানে। 

অধর চুম্বনে দৌখ চণ্জল নয়ানে॥ মৃগমদ ...... কৃম লোপিত জত সাঁখি। 

দেখিতে তাহারে জেন বিম্ব পূর্ণমুখী॥ রাজা বোলে কোটালিয়া লয়া 

যাও রে মশানে। চোর বোলে নিবোদবো রাজার চরণে ॥ ৮॥ 

[অদ্যাপ তৎব্রুমপতৎ-] আজ বিদ্যা মধুপূর্ণ অধরযৃগলে। 

চুম্বন কাঁরিল পান শঙ্গারের কালে॥ কাঁম্পত প্রাদপ আভা 'বনোদ রমণশী। 

গ্রহণান্ত চন্দ্র জেন মুখচন্দ্রখানী ॥ শুনিঞা চোরের কথা কোপে মহাবল। 

ঘৃত পাইলে বাড়ে জেন জলন্ত আনল ॥ সঘন ফিরায় আঁখ বোলে মার 

মার। বচনেক বাল রায় কাঁহছে কুমার ॥ ৯ 

[অদ্যাপপি তল্মখশশী-- [৩৭1] আখন সে মোর মনে আছএ 

সব্্বথা। একরাত্র মোর দোসে নাহাী কয় কথা॥ বিস্তর জতন তারে কথা 

কহাইতে । ছলে হাঁচিলাম জিব-বাক্য বোলাইতে॥ আঁম জিলে তবে ...... 

আই সানিশ্চল। জানাইয়া পরে কানে কনককুণ্ডল| দগ্ধ হয় তন্ তার 

বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া। ক্রিয়ায় কহিল জিব কথা না কহারয়া?৩৮]॥ ঘন ঘন 

কোপে রাজা বোলে কোটালেরে। বিলম্ব না কর ঝাট বধহ ইহারে॥ 

ঢেকা মার লয় চোরে বোলে কোটাঁলয়া। শুন শুন বোলে চোর কৃতাঞ্জলী 

হইয়া॥ ১০ 

| অদ্যা'প তৎকনককুণ্ডলঘৃন্টমাল্যম--] আজি বিদ্যা বিপরীত 

শঙ্গার মাতিয়া। কনক কুণ্ডল দোলে বদন লুঠিয়া॥ দুলিতে ......... 

মূখেতে বহে ঘম্মজল। কাণ্টন উপরে জেন নিল মুক্তফল॥ শ্ীনয়া 

চোরের কথা লাগে চমৎকার । পান্রীমন্র সভাজন করে হাহাকার॥ রাজা 

বলে কোটালিয়া না কর বিলম্ব। চোর বোলে মোর বোলে কর 

উপালম্ব ॥৯১১॥ 

| অদ্যাঁপ তাং প্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতম-] আজ বিদ্যা রাত রসে 

না সহে পরাণে। মোর পানে চাহে ঘনে করিল নয়ানে॥ ঘুচাইল পয়োধর 



৪৯২ ':_ ঝ্লায়গ্ুশাকর ভারতচন্দু 

বসন অণ্চল। সুরাগ অধর বট করে ঝলমল।॥ রাজা বোলে চোরে লইয়া 
বধ কোটালীয়া। নষ্ট দুষ্ট কোথা হইতে মিলীল আসিয়া॥ কোটালীয়া 

বলে চোর চলহ মসানে। চোর বলে কব কিছু রাজার চরণে ॥ ১২॥ 

[ অদ্যাপ্যশোকনবপল্পবরক্তহস্তাম--] আজি বিদ্যা অশোকপল্লব 

হাতে জানে। মুকুতা ...... হার সোভে চুচুক-চুম্বনে। অন্তরে ইসত হাঁস 

বিলোলিত গণ্ড। চিন্তয়ে বল্লভা মোরে রহাস্য ...... রঙ্গ॥ মারহ ই চোরে 

বোলে নৃপবর রায়। চোর বোলে কিছ কথা কাহ তব পায়/১৩॥ 

[ অদ্যাপি তৎকুসূমরেণুসুগান্ধমিশ্রম--] আজ বিদ্যা উর্দেশে 

হাস্যত পরসে। কুচষুগে হাত 'দতে নখাঘাত লাগে॥ বসনে ঢাকিয়া তাহা 

কোপ কার চায়। হাতেত ধারল যম দিনাহনে চায়॥ হান হান বোলে 

তারে 'বিরাসংহ রায়। চোর বলে নিবেদন কারি তুয়া পায় ॥১৪॥ 

[ অদ্যাপি তাং বিধতকজ্জবললোলনেত্রামী আজ বিদ্যার শোভে 

চান্দ নয়ান কজ্জল। প্রফুল্ল কুসূম মালে বেষ্টিত কুন্তল॥ 'সন্দূর 

মাজ্জিত যত দসনের আভা । কাঁটতটে 'কাঁঙ্কণী করএ আত শোভা ॥ 

রাজা বোলে অবিলম্বে কাটহ এ চোরে। চোর বলে আর কাছ? কহিব 

তোমারে ॥ ১৫ ॥ 

| অদ্যাপ তাং ধবলেশমান রত্রদপ-] আজি বিদ্যা ধবল 
মান্দিরে দীপ জহলে।- ঘুমের সময়ে তাকে করিলাম কোলে ॥ লঙ্জায় কাতর 

হইয়া মুখাঁরলে কেনে । কোলে থাক করে বামা মুদিত নঞ্াানে॥ ঘন ঘন 

কোপে রাজা বোলে হায় হায়। এমন পাপিম্ট চোর আছিল কোথায় ॥ 
রাজা বলে কোট্রাল চোরেরে কাট লঞ্ঞা। শুন শুন চোর বলে কৃতাঞ্জলী 

হয়্যা ॥১৬॥ 

[অদ্যাপি তাং গাঁলতবন্ধনকেশপাশাম--] আজ বিদ্যা শঙ্গারে 

আউলায় কেশপাশ। খাঁসল গলার হার বদন সহাস॥ কুচেতে মুকৃতা হার 

করএ চুম্বন। সুওরি লীলার কালে চণ্চল নয়ন॥ মার মার বলে রাজা 

কহে কোটালেরে। চোর বোলে নিবেদন করিবো তোমারে,॥ ১৭ ॥ 

| অদ্যাপ্পি তাং বিরহবহ্িনিপশীড়তাঙ্গীম--] আজ বিদ্যার বিরহে 

দগ্ধধে তনৃখানী। স্মরতির পানর মোর কুরঙ্গনয়নী॥ কলেবর ধরে বামা 
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বিচিত্র মণ্ডল । রাজহংস জিনী গাঁত দত্ত মুক্তাফল॥ রাজা বোলে লহ্ 
দুষ্ট চোরেরে পরাণ। আর যেন, আমি না শুনী অপমান কোটালিয়া 
লয়া জায় দাক্ষণ মসানে। চোর বলে নিবোঁদয়ে নৃপাঁতিনন্দনে॥ ১৮ ॥ 

[ অদ্যার্পি তাং বিহাঁসতাম-] আজ ......... দিরহে না সহে 

কুচভার। চুম্বন করএ কণ্ঠে মুকুতা ......... হার॥ প্রবেস করিল রাঁতরসের 

মান্দরে। দোঁখ যেন ধূমকেতু সওর তাহারে ॥ ঘন ঘন কোপে রাজা 

চোরের কথায়। কোথা হইতে আইল চোর আমার সভায়॥ আবলম্বে 

চোরে লেহ দক্ষিণ মসানে! চোর বোলে বাল কিছ তোমার চরণে ॥ ১৯ ॥ 

| অদ্যাঁপ চাট্ুবচন-- | আজ বিদ্যা রাত রসে ......... গিবভোলা। 

মধূর কথায়ে কথো সাধিল অবলা ॥ ঘন ঘন কহে প্রাণ রাখ প্রাণনাথ। 

বদন মাঁলন কাঁর সরে দিল হাত॥ রাজা বোলে মার চোরে বিলম্ব না কর। 

শুন রায় এক কথা কহগল সূন্দর॥ ২০॥ 

| অদ্যাঁপ তাং তু রতথঘূর্ণানমশীলতাক্ষীম্--] আজ বিদ্যা রসাবেশে 

ধমালল নয়ান। আলাইল কেশপাশ খাঁসল বসন রাজহংাঁস জান বিদ্যা 

রাতসরোবরে। জল্মান্তরে রাতিরসে সওাঁর তাহারে॥ রাজা বোলে 

কোটালিয়া শশঘ্র ধর গীয়া। শুন শুন বোলে চোর কৃতাঞ্জলী হইয়া॥ ২১॥ 

[ অদ্যাঁপ তাং প্রণাঁয়নীম--] আজ বিদ্যা প্রণাঁয়নন কুরঙ্গনয়নী । 

অমৃতের ভার কুচ বহে নিতাম্বিনী॥ তারে জাঁদ পুনঃ দোঁখ রাঁত অবসানে। 

হাতে হাতে স্বর্গ জায় হেন লয় মনে॥ ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের কথায় । 

চোর বলে পুনরাঁপ শুন নৃপরায়॥ ২২৪ 

| অদ্যার্পি তাং 'স্তমিতবস্বামবাবলগ্নাম1] আজ বিদ্যা চাঁপিয়া 

ধারল মোরে কোলে । সকল সাঁরর দহে কামের আনলে॥ আমার স্মরণ 

বনে নাহধক সংসারে । প্রাণের আঁধক রামা সঙার তাহারে। মার মার 

বোলে রাজা সকল সমাজ । চোর বোলে বচনেক শন মহারাজ ॥ ২৩ ॥ 

| অদ্যার্পি তাং ক্ষিতিতলে-] আজ 'বদ্যা 'ক্ষাতিতলে জতেক 

কামনশ। সভার গণনা মাঝে আগে তারে গঁণি॥ শঙ্জার নাটক মাঝে উত্তম 

রতন। সঙাঁর সঙার তারে দগধে মদন॥ ঘন ঘন কোপে রাজা বোলে মার 
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মার। সংসার য্যাড়ঞ্া হইলো কলঙ্ক আমার॥ মার রে পাপাঁন্ঠ চোরে 
লঞা মসানে। চোর বোলে কাঁহ কিছ তোমার চরণে ॥ ২৪ 

| অদ্যাপি তাং প্রথমতঃ] আজ বিদ্যা প্রথমে সূন্দরী কুতৃহলী। 

মমতার পান্র বালা ননীর পৃতলী॥ শুনহ সকল লোক না দোখ আমারে। 

না সহে বিরহ দুঃখ সঙাঁর তাহারে॥ রাজা বোলে মার চোরে আঁবলম্বে 

লইয়া। শুন শুন চোর বোলে প্রণাম করিঞা ॥ ২৫॥ 

| অদ্যাপ্পি বিস্ময়কর তিদশান-1] আজ 'বদ্যা মোর মনে কারল 

বিস্বয়। না জাঞা না জানি তাঁথ কি হবে উপায়॥ শুনহে পাণ্ডত অস্তে 

আমার বচন। আমার বনিতা রামা হরিলেক মন॥ শানঞা তাঁপত বড় 

রাজার অন্তরে । চোর বলে পুনরাঁপ বোলীএ তোমারে ॥ ২৬ ॥ 

[অদ্যাপপি তাং গমনমিত্যুদিতম--] আজ বিদ্যা শুনি আম জাব 

নিজ দেশে । চণ্টল নঞ্ান কাঁর চাহে অনিমেষে॥ কি বালিতে কিবা বলে 

সঘনে রোদন। সঙাঁর বিভোল শোকে লম্বত বদন॥ শুনিয়া চোরের কথা 

বস্বয় বদনে। ফি কর কোটাল বোলে অরুণ নয়ানে॥ কোটালিয়া চুলে 

ধার দিল এক টান। চোর বোলে মহারাজা কর অবধান॥ ২৭ ॥ 

[ অদ্যাপ বাসগৃহতঃ--] আজ জাদ কোটাল ধারল মোর তরে। 

ভয়ে ত সারর মোর ঘন কম্প করে॥ আমারে রাখিতে জত কাঁরল যতন। 

বাঁলতে না পাঁর তাহা দহে মোর মন॥ কি বলে কি বলে বেটা বোলে 

নৃপরায়। চোর বোলে মহারাজা কাহ তব পায়॥ ২৮) 

[ অদ্যাপি তাং ক্ষণাবয়োগ] আজি বিদ্যা বিয়োগ না সহে 

একক্ষণ। সঙ্কা কার কাব কয় সোধাইলে বচন॥ আমার [জিবনে ধরে 

মদনের ছাতি। কিবা বাধ হরিহর সঙরে ফূবাতি। আত কোপে কাঁপে 

রাজা শুনীয়া শুনিঞ্া। কোটালিয়া মারো চোরে মসানে লইয়া॥ কেহো 

ঢেকা মারে কেহো দাঁড় ধর্যা টানে। শুন শুন বোলে চোর রাজ 

সম্বোধনে॥ ২৯॥ 

[ অদ্যার্পি তাং চলচকোর--] আজি বিদ্যা চকোরিণী নয়ন চণ্চলে। 

শীতাংশুমন্ডলমুখী কুটিলকুত্তলে॥ করিকুন্ভ জান কুচ ভারেত কাতর। 
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সঙার বিদ্ধাল ফল জানিয়া অধর॥ রাজা বোলে কোটালিয়া লহরে মসানে। 
চোর বোলে 'নিবোদব রাজার চরে ॥৩০॥ 

[অদ্যাঁপ তাং নিশাদবা--] আজ বিদ্যা বদন সুন্দর মনোহর। 
না দেখিলে 'দবানিসী দহে কলেবর॥ কামের দর্পণ জিনী অপরূপ ধরে। 

পুনরাঁপ পুন পুন সঙ্ডার তাহারে॥ শুনীঞ্া আধক জহলে নৃপাঁতি- 

শিখর। হেন কথা কহে বেটা সভার ভিতর! কাট রে পাপাম্ট চোরে দুঃখ 

যায় দূর। কাঁহ কাঁহ তোমার চরণে কহে চোর॥ ৩১॥ 

[ অদ্যাঁপ তামবাহতাং মনসা--£৩৯)] জল্মান্তরে স্মার আম সেই 

সে জুবাতি। ইহকালে পরকালে সেই মোর গাঁত॥ শুনীয়া আঁধক জবলে 
বিরাসংহ রায়। চোর বোলে পুনরাপ কহাঁ তুয়া পায়॥ ৩২॥ 

[ অদ্যাঁপ তাং মলয়পণ্কজ--] আজ সে দেখিয়ে বিদ্যা কমল 

বদন। ভ্রাময়া ভ্রমর গণ্ড করয়ে চুম্বন॥ কেশেতে চণ্ল করপল্লপব কঙুকণ। 

বিবরণ 'জিজ্ঞাসেন শুভ কোন জন॥ রাজা বোলে কাট চোরে এক মোর 

লাজ। চোর বোলে বচনেক শুন মহারাজ ॥ ৩৩ ॥ 

[অদ্যাপ্পি তন্নখপদম] আজি বিদ্যা কুচকুন্তে সুখে নিল হাত। 
মধূপানে মদে তাঁথ লাগে নখাঘাত॥ ব্যাথার পুলকে ......1৪০] চাহে 

এই কথা । বিলম্ব না কর চোরে কাট লঞ্া মাথা॥ আর যেন কখন না 

শুনি হেন বাণী। চোর বোলে পুনরপপি শুন নৃপমণী ॥৩৪ | 

[অদ্যাপ সা শাঁশমূখী-_] আজ বিদ্যা কোপে 'কছু না 

বালয়া। ৪১]। তোমায় নিতান্ত আমি ভাঁজ শনভাঁদনে॥ সঘনে কোঁপিত 

রাজা বোলে মার মার। চোর বোলে বচনেক শুনহ আমার ॥ ৩৫ ॥ 

[ অদ্যাপি ধাবাঁত মনঃ_-] আজ বিদ্যা বাস ঘরে আছে সাঁখগণে। 

ধাইয়া তথায় যাই হেন লয় মনে॥ তার: সনে ......... হাস শুন হে ভূপাল। 

শূঙ্গার কালে মোর যোগ্য সর্্বকাল॥ শ্দাীন মহাকোপে জঙলে নৃপাঁতি- 

শিখর । 'িবলম্ব না কর চোরে কাটহ সত্বর॥ কোটাঁলয়া চুল ধার দিল 

এক টান। চোর বলে বচনেক .......০ অবধান ॥ ৩৬ ॥ 

[অদ্যাঁপ তাং ন খল বোদ্ম-_-] আজ বিদ্যা রূপগুণে নাহক 
আধক। জগত মোহতে পারে সভার আঁধক॥ পুনরাঁপ দোঁখতে বাসনা 
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করে ধাতা। আমারে মোহবে সেই গেল বল কথা॥ রাজা বোলে কাট 
চোরে পাইল বড় লাজ। চোর বোলে বচনেক শুন মহারাজ ॥ ৩৭ ॥ 

[অদ্যাপ তাং জগতি--] আজ বিদ্যা বার্ণতে না পারে কোন 

জনে। পৃর্বেতে, আছিল রাত হেন লয় মনে ॥ তাহার সমান রূপ যাঁদ 

তারে দেখি। তবে সে বুঝিতে পাঁর সেই চন্দ্রমুখী॥ ঘন ঘন কোপে 

রাজা চোরের বচবে। তখনে বিদ্যার সাঁখ গেল সেই খানে [৪২1॥ দোঁখিয়া 

তাহার তরে বোলেন সুন্দর । শুন শুন সাথ আজ আমার উত্তর ॥ ৩৮॥ 

[অদ্যার্পি নিম্মলশরচ্ছশিগৌরকাম্তম--] আজ বিদ্যা গোৌরণ 

শারদ চন্দ্র জনি। থাকুক আমার দায় মোহে জত মুনি॥ পুন জাঁদ সযধা 

পৃরিত নবনী ...... | আবরথ আলীঙ্গনে করিএ চুম্বন) রাজা বোলে 

এতো মোরে করএ বিবাদ। চোর বোলে শুন কিছ: ভারথ বিষাদ ॥ ৩৯॥ 

[অদ্যাপপি তৎকমলরেণুসুগান্ষিগন্ধম--1৪৩]| আজ বিদ্যা কমল- 

সূগাঁন্ধ পুম্প জল। কলেবর দহে তার সারর সকল ॥ রাজা বোলে ব্ঝা 

জাবে কেমন জামাই । তুমি মৈলে তার কবা আর 'বহা নাই॥ জামাতা 

কহিলা মোরে আর ভয় নাই। ধর্মসাক্ষাীঁ কাটাবারে আর পার নাই! 

অবস্য পালন করো সুকাতি জে কহে। সূকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা 

নহে ॥5৪০॥ 

[অদ্যাপ তদ্বিকাসতাম্বূজগৌরমধ্যম--18৪]] আজ বিদ্যা 

পূর্ণপদ্ম জিনি কলেবরে। ভালে গোরোচনাবন্দ আত শোভা করে! 

মদন অলসে কৈল ঘূর্ণিত দৃম্টিপাতে। ছলবশে সেই মুখ ধায় মোর সাথে 

সেই সব কথায়ে সাঁখ চিলা লঙ্জায়। জামাতা কাঁহলা মোরে আর নাহি 

ভয়া। বীরসিংহ রায় কোপে ......... হায় হায়। আবিলম্বে কাট গাঁঞা 

চোরের মাথায়) চোর বোলে পুনরাঁপ কব ক কথা। ........, ॥৪১!! 

[অদ্যার্পি নোজঝাঁত হরঃ-] এখন কন্ঠেতে বিষ না ছাড়েন হর। 

কমঠ ধরণী ধরে পৃষ্ঠের উপর] অন্তোনীধি অদ্যাপ বাড়বাপ্ন বহে। 

সুকাতির আঙ্গকার কভু মিথ্যা নহে॥ 

[ উদয়াত যাঁদ ভান] পশ্চিমে ......... হয় জদী সূর্োর উদয়। 

সূমের্ পর্্ধত জদী সচাঁলত হয়॥ বিকাঁসত জদী পদ্ম পব্বত 'সিখায়। 
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তথাপি সঙ্জন বাক্য লঙ্ঘন না হয়॥ ৪২ --এ কে) পণ (পৃঃ ৭৪ক- 
৮৩ক) 

| ভবানী ভাবেন কাঁব হইয়া কাতর॥] অকার অবধি পাড় সমাপ্ত 
্কার। পণ্টাস অক্ষরে স্তুতি করয়ে কুমার॥ _বি* পেও ৪৩খ); ব* (ক) 
পহাথ 

ভাটের উত্তর £ 

চামর চন্দন পৃতম্য় হাঁর।  ভূপ, মৈ* তিহাঁরো ভট্ট || _-এৎ (ক) 

পণৃথ (পৃঃ ৮৮ক) 

সংন্দর-প্রসাদন 2 

| জানিন তোমার অনুভব ॥ | কার আতি মন্দ কাজ, পশ্চাতে 

হইলো লাজ, অপরাধ ক্ষেমহ আমার । পাত্র িন্র নৃপবর, স্তীতি কৈল বিস্তর, 

কৃপাযুক্ত হইল কুমার॥ -এ (ক) পধাথ (পৃঃ ৮৯ক) 

স্যন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা ঃ 

।পয়ার। 'বিদ্যারে কহেন রায় জাব নিকেতন। চলহ আমার সঙ্গে 

জদী লয় মন॥ না কাঁহয়া বাপমায় এদেসে আইনু। কেমন আছেন তারা 

[কিছু না জাননু॥ কাঁহয়া তোমার বাপে [বিদায় করহ]। --ব্রিণ পণাথ 

(পৃঃ ৩২ক) 

| বিদ্যা বলে! তুমি জাঁদ জাবে নিকাতন। সতা কার কহ রায় ফি 

তোমার মন॥ --এ০(খ) পথ (পৃঃ ৬২ক) 

1বদ্যাসন্দরের সন্যাপিবেশ ঃ 

[দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রাত কামে॥ 1] সমূখে দর্পণ থুয়ে 

হাসে মনে মনে। আনামখে পরস্পর করে নিরীক্ষণে ৪৬11 -ব*(ক) 

পঠাথ 

বারমাস-বর্ণন ঃ 

[ রাজারে কাঁহয়া তারে "দলা নানা ধন॥] কাঁদতে লাগল হণরা 

সুন্দরের মোহে । বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে ॥ তুষিলা তাহারে 

তবে মহাকাঁব রায়। নানা ধন পায়া হীরা নিকেতনে যায় [ভারত 

কাঁহছে সুখে চাঁললা দুজনা।]। --ব*(গ) পথ 

৩৭ 
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বদ্যাসহ সহন্দরের স্বষেশ-যান্রা 3 

[ মহোৎসবে মগন হইলা॥] রাজা গুণাঁসক্ধু রায়, পুলকে পার্ণত 

নানামতে কাঁলকা পুঁজলা॥ --এ০ (গ) পথ (পৃঃ ১২৪ক)। 

কথাঁদনে অন্তরে রায় দেসে প্রবোসল। দেখ কাণ্চিপুরের লোক আনন্দ 

হইল॥ পিতামাতা চরণেতে কাঁরল প্রণাম । ভারত বাঁলছে বিদ্যা-সুন্দর গেল 

ধাম॥ রাজারে স্ন্দর কয়, শুন নৃপ মহাসয়, বদ্ধমানে বিরাসংহ রায়। 

তাহার আইল ভাট, সভায় দৌখল নাট, তথা গ্িএ জিনিনু বিদ্যায় ॥ 

সকল কাঁহয়া বাপে, ঘুচাইল মনন্তাপে, পত্র প্ত্রবধ দেখি রাজা। 

কালিতে হইল মন, করি নানা আয়োজন, দেবির করিল তবে পূজা 

কালি আধিন্ঠান হয়া, সভাকারে বর 'দিয়া, কাঁহলেন হাস্য জে বদনে। 

সভে রাজ্য ভোগ কর, কেহ রাজদণ্ড ধর, সুন্দর জাইব স্বর্গারোহণে॥ 

কালি রাজায় বলিয়া, বিদ্যাসুন্দরে লইয়া, চলিলেন কৈলাস ভূবনে। 

বর দলা সর্বজনে, স্তুতি কৈল জনে জনে, চাঁহয়া দৌখল সভাজনে॥ 

সর্গপথে আরোহলা, সব জালা ঘুচাইলা, কালি তারে সব বুঝাইল। 

দেবি দিল 'দিব্জ্ঞান, দোহে হৈল জ্ঞানবান, নিজস্বর্গ দেখিতে পাইল ॥ 

আনন্দে দেবির সনে, স্বর্গে গেলা দুইজনে, আনন্দেতে হরিধ্যান কৈল॥ 

বিদ্যাসুন্দরে লইয়া, কালিকা কৌতুক হৈয়া, কৈলাস সিখরে উত্তারল। 

কাঁলকামঙ্গল সায়, [ ভারথ ব্রাহ্মণ গায়, রাজা কৃষচন্দ্র | কহাইল॥ -_-এৎ (খ) 

পথ (পৃঃ ৬৫ ক-খ) 

টমানলিংহ কাব্য? 

বন্ধমান হইতে মানপিংহের প্রস্থান £ 

[মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাক্লান।] মজন্দার কইলেন করিগা 

. গঙ্গায়ান। [উত্তরিলা পূর্বস্থলী নদে-সম্নিধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে 

ল্লান দান কৈলা। কনক আঞ্জুলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥] পরম আনন্দে 
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নবাদ্ধিপে উত্তরিলা। এই অবধাঁ বিদ্যাস্ন্দর সাঙ্গ হইলা [৪৭] _এ* কক) 
পথ (পৃঃ ৯৫ ক-খ) - 

আনন্দে নদের ঘাটে কাঁর প্লানদান। শুনিলেন দরসন আগম পূরাণ॥ 
গঙ্গাপার হইয়া কাঁহলা মজযন্দারে। [ কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে 1] 
তা [ঝড় বৃম্টি কর মানাসংহের লদ্করে॥] মহানন্দে মজযন্দার গেলা নিজ 
ঘরে। ঝড় বৃম্টি হৈল মানাসংহের লস্করো। -_-এ০গে) পথ (পঃ 
১২৫ক) 

মানাদংহছের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টিঃ 
প্রলয় সমান হইল সপ্তাহ বাদল। উপবাসী মানাসংহ সহ দলবল 

[দশ 'দক অন্ধার কারলা মেঘগণ। ] ......... [ এত দ্রব্য যোগাইতে শাক্ত 

আছে কার॥] সেই দেবতার তত্ব বলহ আমারে । এ বিপাকে পার পাই 

পৃজিয়া তাহারে॥ -এ(গ) পথ (পৃঃ ১২৫ক-২৬ক) 

মানসিংহের ঘশোহর যাত্রা ঃ 

[মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥] আগে পাছে দুই 

পাশে লস্কর দুসার। গজপচ্ঠে মানসিংহ ইন্দ্র অবতার[৪৮]॥ -এ*(গ) 

পথ (পৃ ১২৬খ) 

মানসিংহের ভবানন্দবাটী-আগমন £ 

 প্রতাপ-আঁদত্য রায়ে 'প'জরা ভরিয়া।] চাঁললেন মানাসংহ 

সত্যার হইয়া। --এ (গ) পথ পেও ১২৭খ) 

ভবানন্দের 'দিললশ যাত্রা ঃ 

[ বিল্বপন্র ঘ্রাণ লয়ে, ] যাল্রা সুমঙ্গল কয়ে, বন্দি গোবিন্দদেবের চরণ। 

হার [ সন্তান হইবে যত, সবে হবে অনুগত,] গোপাল ভূপাল হবে তার ॥ 

এ গ) পধাথ (পৃঃ ১২৮ক-খ) 

পাতশাহের দেবানন্দা ঃ 

[ আর দেখ পাঁঠাপাঁঠি ] জবাই না করে। [উভ চোটে কেটে বলে 

থাল্যে দেববরে॥ -_এ (গ) পথ (পৃঃ ১৩১ক) 



&০০ রায়গুণাকর ভারতচন্দু 

পাতশাহের প্রতি মজযন্দারের উত্তর £ 

উপাসনা পরে মিছা [ কলমা পড়ায়। তবে জান সেইক্ষেণে সে মন্দ 

ভূলায়॥! --এ*(গ) পধাথ পে ১৩২ক) 

অন্নপূর্শার সৈন্যবর্পণন £ 

| দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে॥] মোগল কত মত, সেখ সাঁঞ্জ কত, মির 

আমির সুসাজে। কত পট লেটা, সির পর ফেটা, ধর ধর গর গর গাজে॥ 

রর [বারখত বরকন্দাজে॥] ভূত 'িশাচে, উপরে নাচে, নিচে জবন 
আকাজে। আপন নাটে, আপাঁন কাটে, হাসে ভূত সমাজে ॥ উপরে রাঁহযা, 

ধর ধর কিয়া, গরজে ভৈরব রাজে। পদনখ হননে, মারছে জবনে, ৷ খগগণ 

যেমন বাজে ॥!  -এ০(গ) পথ (পৃঃ ১৩৫ক-খ) 

ভবানন্দের কাশশ গমন £ 

[ অযোধ্যা হইতে যাল্লা কৈলা মজনন্দার।| প্রবোশিলা বারাণস 

কৌতৃক অপার ...... | সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে।। 

অন্তদ্ধান কৈলা দেবী এই মত কয়্যা॥ এ” (গ) পধাথ (পৃঃ ১৪০খ-৪১ক) 

ভবানন্দের স্বদেশে উপাচ্থিতি ঃ 

| বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত ।] দেশে আইলাম হেন হইল 

পারত॥ _-এ০(গ) পথ (পৃঃ ১৪১ক) 

ডবানন্দের বাটী উপস্থিতি £ 

কাঁহচে ভারতচন্দ্র | রায় গুণাকর।| সাধশ মাধ লয়্যে কিছু শুনহ 

সমর॥ --এ* গে) পথ (পৃঃ ১৪২ক) 

ছোট রাণশীর নিকট মাধীর বাক্য ঃ 

[আরো যদি রাণী হয় সেই।] রাল্রাদিন রাণী হয়্যা, থাঁকিবেন 
পাঁত লয়্যা, তোমার ভাবনা মোর এই ॥ এ (গ) পণাথ (পৃঃ ১৪৩ক) 

মজদল্দারের রাজ্য £ 
এইর্পে বিহার করিয়া মজুন্দার। [স্নান পূজা কার বাহিরে দিলা 

বার॥] --এ (গ) পণাথ (পৃঃ ১৪৫ক) 

অন্নদার এয়োজাত ঃ 

[নিমী তেকী ছকী লকী] হেলানি বেজাঁর। -_-এ(গ) পর্ঠথ 
(পৃঃ ১৪৫খ-৪৬ক) : 



খিল ভারতচন্দু &০১ 

নন্ধন ৫ 

| মুগগ মাষ বরবটা বাটুলা ম্টরে॥ | ......... বেসমের বড়া রান্ধে 

বেঞ্জনের রাজা । ......... সধারসে রস রস ফুলবাঁড় ভাজা ॥ ......... [ অম্বল 

রাঁন্বিয়া রামা আরন্তিলা পিঠা ।! সাধ্যে সাধ্যে সুধা বলে মোরে কর মিঠা ॥ 

7 পরমান্ন খেচরান্ন করিয়া রন্ধন। [অন্ন রান্ধে রাশ রাশ 

অন্নদামোহন ॥ 1 ......... | কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল॥| রাঁদ্য়া 

শৃঙ্করজটা মাঁষলোট পরে। ' দুধপনা গঙ্গাজল মুনি মন হরে॥1......... 

[রমা লক্ষী আলতা দনার গুড়া রান্ধে। | রাদন্ধে গন্ধমালতণ গন্ধের ভার 

কান্ধে॥ রাঁন্ধ জলফেপাঁর গোপালভোগ আর। রান্ধে বৌঙ্কবজান( 2) সে 

অমৃতের তার॥ - এ০(গ) পথ (পৃঃ ১৪৬খ-৪৭ক) 

অন্দাপজাঃ 

। করয়ে হুলু হুল, ধন ॥| হোমের সমাপনে, মালয়া বন্ধগণে, 

বেঞ্জন অন্ন আন দিলা । করিয়া নিবেদন, দক্ষিণা সমাপন, জাগিয়া নাষ 

পোহাইলা | - এ(গ) পর (পৃঃ ১৪৭খ) 

॥সত্যপশরের কথা ॥ 

পধথাঁট ।বদ্ধমান সাহত্য সভা পথ নং ৫৮৬) যথাযথ উদ্ধত হইয়াছে। 

| | খন্ধনশীর মধ্যে লবপ্ত শব্দ ও ছেদগীল এবং ! 1 -বন্ধনীর মধ্যে খিল অংশ্গ্াল প্রদত্ত 

হইখাছে। 1* * *ব-বন্ধনী লঃপ্ত কাব্যাংশগ্যীলকে 'নার্'ম্ট কারবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 

শ্রী তরী দূর্গা 8 ॥ নম সর্তনারায়ণ ৪ 1 সুন সভে একঁচিত ! 2] 

সর্তীপর গুণান্বিত ৪ ॥ তিনলোকে পাবে প্রত !£। 'সাদ্ধ মনস্কা- 

'ম]-না 81 গণেষ আদা দেবগণ £ বন্দ সর্তনারায়ণ £ সিরাঁণ দেও অনক্ষন ৪ 

জার জেই ভাবনা  ॥ কলির প্রথমে হার £ ফকিরের বেস ধার £ অবাঁনতে 

অবতার £ হারবারে জন্ত্রণা ৪ | 'দ্বিতিয়েতে বিষণ নামে £ দারদ্র দ্ধজের 

ধামে 8 ধম্ম অর্থ মক্ষ কামে £ দানে কৈলে ছলনা ৪ ॥ ব্রাহ্মণ 'ভিক্ষারে 

জায় ঃ প্রভু দেখা দিলে তায় £ ধাঁরয়ে ফাঁকর কায় ৪ মখে 'দর্ত্ঘ দাঁড় রে £ ॥ 

1 মাথায় রঙন টোপ ঃ গলে ছিলীমিলী মূখে গোপ [1 হামিস দিছে 

থোপ [£] হাতে আসাবাড় রে £ । মখেতে সুঁভিত গোপপ ঃ ঝুলিতে 

ঝুলেছে থোপ 81 * * *] [৪1 হাথে আসাবাঁড় রে ঃ | সেলাম হামেরা 
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পাড়ে £ ধূপ মাএ কাঁহে খাড়ে ঃ প্রিয়াস না দোখ বাড়ে £ মেরা বাত ধরত £ ॥ 

সিরাঁণ দেও প্পিরে বা [৪] সন্রাদ খির বা [2] [* * *] [3] সন্ধে- 

কালে দেহত ৪ ॥) বিষ্ুমার্ত দোখ দিজ £ আঁসয়ে নিবাস নিজ ঃ পাঁজল 

গড়ের ধহজ £ 'সার্ঘ কৈল বাহতে £ ॥ বিপ্রের দৌখয়া ধন £ ঘরে ঘরে 

সর্বজন ঃ পুজে সর্তনারায়ণ [৪] ক্ষাত হইল ক্ষিতিতে $ ॥ ( ন্রিতিয়েতে 

বিষ্জলোক 3 নিস্তারিতে রোগ সোক 1 ঃ1] সর্গে জায় ব্রক্গলোক ঃ সভে 

কৈলেন মন্ত্রণা ৪ ॥ চতুর্ঘে উৎকল্ট কান্ট £ কাঠুরে কাঁরলে তুষ্ট ঃ প্রারথাব 

কারলে ছেস্ট £ ছিম্টী কৈলেন পালনা £ ॥ পণ্মে পাইয়া কন্যা £ সদানন্দ 

নামে ব্যানে ঃ সর্তাঁপরে 'সার্ণ মেনে ঃ চন্দ্রকলা নামেতে [8] কি কব কন্যার 

ছাদ £ বদন পর্ণমের চাদ 8 1 * * * 1 [৪1 জীানরাত কামেতে £॥ কন্যার 

ণবভাহ দিয়া £ জামতারে সঙ্গে লয়ে ঃ সিরাঁণ বিস্বীত হয়ে ঃ পাটনেতে 

চাঁললে £ ॥ পর ক্রোধ করে তায় £ ধরা পড়ে চোর দায় ঃ গলে তোক বেড় 

পায় ঃ কারাগারে রাহলে £ ॥ চন্দ্রুকলা নিকেতনে 1৪] সর্তীপরে 'সার্ন 

ম্যানে £ সর্তীপর ভাব মনে £ সাধু হইল ছোড়বনে £ ॥ খুব ফাঁকির 

নামদার £ বরখাস করিয়া তার 8 [* * * 1 [81 আবিলম্বে দেয়ায় £ ॥) 

অজ্টমেতে ঘরে আইল ঃ চন্দ্রকলা বান্রা পাইল £ প্রসাদ খাইতোছিল [£] 

ফেলে কৈল হেলনা ৪ ॥ জলে ডুবে মরে পাতি ঃ উভরায় কান্দে সাত £ | কি 

হবে আমার গাঁত প্রভু কোথা গেলে হে 8 ॥  ঠ জৌবন প্রভূর মূল £ আল 

হইল 'প্রাতিকল £ কেবল দুখের মূল £ কে বাঁলবে ভাল হে £॥) স্তবে 

তুষ্ট জগৎ্কর্তা £ বাঁচাইলেন তার ভর্তা £ সদা-[ন1-ন্দ পাইল বানা £ সরণি 

কৈল 'বাহতে £ ॥ [ভাঙ্গা-1-ইয়া কাঁড় টাকা £ 'সার্ণ কৈল কাঁচা পাকাঃ 
জেন সসোধর রেখা ঃ দুই লোক তরিতে 18] ॥ ভরদ্বাজ অবতংস £ 

ভূপাঁত রায়ের বংস £ সদা ভাবে হতকংস £ ভূরসূটে বসাঁত ঃ | দেবের 

আনন্দধাম £ দেবানন্দপুর গ্রাম ৪ তাহাতে আঁধকারী রাম £ রাম চন্দ 

মুনাঁসঃ। €গুণামন্ত মহাসয় ! ৪1 ঘ্নেহ কার আতিশয় [৪ ]হয়ে মরে ক্রুপাময় 

|£] পড়াইলেন পারাঁস £ ॥ সঙ্খেপে কাঁরনু প্যাথ £ জেমাতি আমার মাতি £। 

কারন্ তেমাতি স্তুতি ৪ না লইবে দোসনা £ ॥ গোত্রের সাহত তায় [£1 

শ্পির হবে বরদায় £ ঈশ্বরের ভাবি পায় £ ভনে রুদ্র চৌগনা £ ॥) 



1খল ভারতচল্জু $০৩ 

সর্তনারায়নের প্যস্তক সমাপ্ত হইল--বেলা আন্দাজ চারি দণ্ড থাঁকতে 

[1] সরকষর শ্রী বিশ্বনাথ সর্মন সাং পাকুড়তলা [।] এই প্স্তক পটনার্থং শ্রী 

রামনাথ মণ্ডলের সাং পাকুড়তলা পরগণে ঘড় [1] সন ১২৩৬ সাল 

তারিখ ২ জৈইম্ঠ--রোজ ব্রহজ্পাতবার। 

॥ পত্রের অন্যবাদ ॥ 

অবশ্য প্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্্মণঃ। নমস্কার কোট কোট 

সবিশেষ নিবেদন ॥ শুন 'ওহে মহারাজ, প্রতাপ তপনে আজ, ফুঁটিল সরসী 

মাঝে কীর্তিপদ্ম-দল হে। আশীর্বাদ কার আম, হও পৃথিবীর স্বামী, 

রাজলক্ষমী অচণ্চলা হউক কুশল হে॥ যদ্বাঁধ কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার সে 

মুখচন্দ্র, না দৌখিয়া মনোদুঃখী নয়ন সজল হে। সে অবাঁধ দুঃখাগুনে, 
জবলিতেছি শত গ্ণে, দুখে দিন কাঁটিতেছি দুঃখই কেবল হে॥ আইল 

মলয়াঁনল, শুজ্ক বক্ষ মঞ্জারল, কোকিল-কোকিলা ডাকে কুতৃহলে দুজনে । 

মধ্কর মধুপানে, কান্ত-সহ নানা গানে, নারীগণ পথপানে দৌখিতেছে নয়নে ॥ 

আইল হোলীর কাল, ভগবতী কথা জাল, পুরজন আহন়াদেতে গাইতেছে 

গান হে। বেশ্যা বাদ্যকর যত, ফাল্গুনে ফল্গুনে রত, ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড় 

ছাঁড়তেছে তান হো। ৪৯1॥ -প্রণ্(গ) ্ 

॥নাগান্টকের অনবাদ 

শেষে সুরপৃরবিশেষে রাহছি হে। ওহে মূলাজোড়ে পরম কুশলে কাল 

হরিছি, বিরাগে হে নাগে সকাল গ্রাসতেছে হার হারি॥১॥ বয়স চাল্লশ 

বৎসর তব নিকটে গেছে নৃপ আমার, 'কবা সেবা রাজন্ করোছ তব ওহে 

অহ্রহঃ। আমার বাটন গঙ্গা নিকট পাঁরপাটী দরশনে, বরাগে হে নাগে 

সকাল গ্রাসতেছে হরি হরি॥ ২॥ বুড়া বাবা ছেলে কাঁচ আমার ভার্যচ 

বিরাহণী, হতাশা দাশাঁদ প্রলয় গাঁণছে বান্ধবগণে। ধনে প্রাণে মানে হৃদয়- 

নাহত শাস্তে ত্যাজন্ হে, বিরাগে হে নাগে সকাল গ্রাঁসতেছে হার 

হরি॥৩1॥ কিবা শোভা দেবী শুভ দশভুজা ধাতুগাঠতা, শিলা শালগ্রাম 
হার-হরিবধূু মূর্তি অতুলা। অহে সেবাকার্য্যে নিয়ামত বত 'দ্বজ 

আঁতাঁথরা, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসতেছে হরি হরি॥8॥ ওহে 
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রাজন পৃথবী-তিলক অথবা মণ্ডলমণে, দয়াবান্ ভূপাল দ্বিজ-কুমূদজাল 

দ্বিজপতে। কৃপাপারাবার প্রচুর গুণসার শ্রাতধর, 'বিরাগে হে নাগে সকাল 

গ্রাসতেছে হার হার॥ ৫&॥ ওহে কৃষ্স্বামন্ স্মরণ কর না কাঁলয়হদে, 

ছিল নাগগ্রস্ত প্রথম সময়ে সব জনপদে । কবে রাজন চেষ্টা কাঁরবে তুমি হে 

নাগদমনে, বরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসতেছে হরি হরি ॥ ৬ অহঙ্কারে 

গ্রাসে ধনমদবলে শান্তি ত্যজয়া, দুঃখে হেথা রাজন তব আছি হে গঙ্গাম্বু 

নিকটে । জলেতে গণ্ডুষীকৃত মানুষ মণ্ডুক করিয়া, বিরাগে হে নাগে সকাল 

গ্রাসতেছে হার হারি॥ ৭॥ জগপ্রাণগ্রাসী বিরল বনবাসী নতমূুখে, কুবর্ণে 

হে সর্পে সবিষবদনে বক্রগমনে । মুখে হে তার রাজন ফেলিছ নিজ পোষ্য 

দ্বিজজনে, বিরাগে হে নাগে সকাল গ্রাসতেছে হার হার॥ ৮॥ শ্্রীকফচন্দ্ 

নৃপচন্দ্রসভা-সুকর্্মা, নাগাম্টকে ভাঁণছে ভারতচন্দ্র শম্্মা। এতে জনে যে 

হইবে মাঁণমন্ত্বন্্মা, তাকে তারবে সদাই নাগভয়ে সূধর্্মা! ৫০]॥ ৯| 

--গ্র০ (ঘ) 

॥গঙ্গান্টকম্ 

'ভারতচন্দ্রের অননবাদ' অংশ (পৃঃ ৫২১-২৩) দ্রম্টব্য। 

১ পঃথিটি ব্লুমহার্ট কর্তৃক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল [দুষ্টব্য£ '(৫/217486 ০18০ 
114741/71, (০4127611,13872417, 4554)71৮56, (9714, 1851117107161 51/1012701১১-1% 

1126 176)/671/ 71 11617721951) 114১8771100 0০151 4)106578747601, 14771009711 065, 

?1. 14751. পথ সম্পূর্ণ সুপরিচ্ছন্ন এবং প্রাতি পত্রের মধ্যস্থলে একাঁট কাঁরয়া পদ্ম 

আঁঙিকত। পন্র সংখ্যা ৩৪। মাপ ১৭৮১৫” । প্রতি পন্রে ছন্রসংখ্যা গড়ে ১০টি (১৩২” দীর্ঘ)। 

গ্রল্থারন্তে আছে--'শ্রী শ্রী কৃষ্ণ 21 শ্রী শ্রী 'কালিকামঙ্গল ॥০]॥ কে জানবে মা তোমার মাঁহমা। 

দিব দিতে নারে 'সমা॥ অন্নপূর্ণা উত্তরিলা- ইত্যাদি।” গ্রন্থশেষে আছে--“ইতি 11 
* কালিকামঙ্গল সমাপ্ত ॥ শ্বাক্ষর শ্রী আত্মারাম দাষ ঘোষ কায়েস্ত সাং কাঁলিকাতা সতানুটণ বাট 

ঠিকানা জোড়াবাগের (বর্তমান নূতনবাজার জোড়াবাগানের) পূবে ছিল সে বাট গ্িয়া এখন 

নবরত্বের পশ্চিম শ্ত্রী সাফুল্লিরাম ঘোষের বাটীতে ॥ অবধান সাধূজন £ শুন করি নিবেদন £ 

কবিতা রচিব অল্প কঁরি। শ্রীধূত গিরিধর বসাখ নামঃ রূপে গুণে অনুপাম£ জার গুণ 

বার্ণতে না পাঁর॥ দানাঁসল দয়াঁসল সর্্বলোকে খুঁস। জষ 'কার্ত রাখ তিন) হইলা 

স্বর্গবাসি। তার সত গুণযূত বড় দয়াময়। সদাচার জপেন হার পাপে মন নর॥ 

নন্দরাম গুণে রাম দাতা আত ধির। সত্যবাদি জিতিন্দ্িয় নিষ্পাপ শ্বারর ॥ বিদ্যাবস্ত আত 
সান্ত সব্বগনণাশ্রয়। গৌরবর্ণ দাতা কর্ণ ধন্য ২ কয়॥ তার আক্ত্া কার বিজ্ঞা পনস্তক 

লিখেন আমি। সদা ভাব কৃষ্ণ সেবি নন্দ সুখে থাক তুমি ॥ ইতি সন ১১৮৩ সাল। মাহ 
জৈজ্ঠী 1০7, 
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৮২ পংথাট ক্যাবাতোঁ কর্তৃক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। [দ্রষ্টব্য ঃ 1022102%2 

১০:77:75 295 14127%5075651 £700/8%51 2০. 2714. ০02062£10%. 33910978289 

11262015216, 4715, 1912». 1০6-07 বং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 

প্রবন্ধ, “ভারতা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল, পৃঃ ১৩৬-৩৭ ]। পধথাঁটর পাঁরচয়পন্রে আছে-- 
“62127814806 7110780910৮ 42276 010%77209%7 1 0%107818707076  11712222% 

137174, 6 0129%77/2087৮ ১০0৮5 162102856608 46 18217811012. 107717)0 2614 1989৫- 

776 6120), 117426 £71105056 2616 22616 1)2/57116, 09118614 1784. 205728 

/67746216 1771926%)7 277161816 11274 52724474510 165 ৫7702? 261729576৫৫ ১ %72274, 

15 ,:13৮78417 (১ 0৮১৫7. [স্বাক্ষর বুঝা যায় না]। পধাথ সম্পূর্ণ ও সপারচ্ছন্ন। 

প্রসংখ্যা &০। মাপ ১৩৯৩৯ সেন্টিঃ। প্রাতি পত্রে ছন্রসংখ্যা ৯-১০ট। গ্রল্থারস্তে আছে-_ 

'শ্রীশ্রীকক 2) অথ অল্লপির্নাহাকুরানির পস্তক 'লক্ষতে ॥ কাঁবসক্তী শ্রী ভারথ চরন রায় ॥ 

আন্ত্রা শ্রীৃত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাসয় ॥£॥ আল আমার প্রান কেমন লো করে না দোঁখ 

তাহারে ॥ জে করে আমার প্রান কাহব কাহারে ॥ 88880 ভাট মূখে সনিয়া শবদ্যার সমাচার ।-- 

ইতাদি।" গ্রন্থশেষে কালানদ্দেশ--“ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত । 81 সন ১১৯১ সাল, 

তারিখ ১৪ কার্তক॥" 'লাপকরের নাম নাই। 

৩ পঠাথগ্াল রুমহার্ট কর্তৃক তালিকাভূক্ত হইয়াছিল | দ্রষ্টব্য 8 “€41610/746 চে 276 
176810617০১ প45677161478577145 177 177৮ 12076701726 17486 010৮ 6৭ 

/. 15. /9171571114741, 1569110071021- 1 72-13 (80. 08-59)1 প্র সংখ্যা ২১৪। 

মাপ ১”%৫ই%। প্রীতি পত্রের বিপরীত পৃন্ঠায় ১২টি কাঁরয়া ছত্র। গ্রল্থারন্তে আছে-- 

'শ্রীত্রী রাধাকৃষ। রামহরি ॥ অন্নপূর্ণার পালা লিখ্যতে। আগো আমার প্রান কেমন 

করে না দোখ বিদ্যারে। সে করে আমার প্রান কাহব কাহারে ॥ পয়ার॥। ভাটমুখে 
সূনিয়া বিদ্যার সমাচার! উথালল সংন্দরের সুখ পারাপার ॥ বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যার 

নাম জপ। 'িদ্যালাভ 'বদ্যালাভ 'বদ্যালাভ ৬প॥” গ্রল্থশেষে আছে-_'শীবদ্যা সুশ্দরে লয়্যা 

কালিকা কৌতুক হয়্যা কৈলাস [সখরে উত্তরলা। ইতিহাস হলা সায় ভারথ ব্রাহ্মনে গায় 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেসিলা ॥"" 

৪ পন্রসংখা ৪৯। মাপ ৯*৬ষ। প্রাতি পন্ধে ২০-২৫ ছনু। রক্তবর্ণ কাগজে 

পাঁরচ্ছন্নভাবে লিখিত। পধাথ খাণ্ডিত, প্াঞ্পকা অথবা লাপকাল দেওয়া নাই। আঁন্তম 

শ্লোকের মধ্যভাগে পার্থ শেষ হইয়াছে । 

৫ পন্র সংখ্যা ৫৩। মাপ ৫$৮*১৫ই”। এক পচ্ঠায় লিখিত, ছত্র সংখ্যা ৫-১২। 

পথ খণ্ডিত। 'বদ্যাসল্দর কাঁহনীর মধ্যভাগে পথ শেষ হইয়াছে। [ দ্রষ্টব্যঃ ভারতচন্দ্রের 

গল্থাবলী (১২৭৫ সাল-১৮৬৮ খুী2), পও ৩২১ (১৩)-২৭ (১.১০), ৩৪৬ 
(১.১৯); পাাঁথ পৃ ৪৩, ৫৩11 

৬ পঠাথ সম্পূর্ণ । পনর সংখ্যা ৯৫। মাপ ১৫”১৯৩ই৮। প্রাতি পত্রে ছন্র সংখ্যা ৬। 

গুথশেষে কালানদ্দেশি-“ইাঁতি ববদ্যাসূন্দর পযন্ত...লো 8৪1 বথাঁদস্টং তথালিখতং £ 

লিখত কো দোষ নাস্তক ঃ। ভিম স্বাপি রনে ভঙ্গ মনশনাণ্ট £ মাতভ্রমঃ। 'তাঁথ দসাঁম বার গুর্ 

নক্ষত্র আদা যোগ হর্ষণ রাস মেথ্ন। পণ্চঘাঁট বেলা হইয়াছিল মাচার উপর সমাধান কাঁরল 21 
লিখতং শ্রী রামচরন ঝাঃ। সাকীম রাঁজচৌলাঃ। ইতি সন ১১০৯৪ লরব্র্বে সাল £ তাঁরথ 
১১ শ্রবন ইতী ৪10” 
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৭ পথ সম্পূর্ণ। পত্র সংখ্যা ৬৫। মাপ ১০”৮৪৮। প্রতি পন্লে ছত্রসংখ্যা ১০। 

গ্রদ্থশেষে কালানিদ্দেশি-স্পবদ্যাসূন্দরের পাঁথ £ সমাপ্ত হইল ইতিঃ] জথাদিম্টং। তথা- 
গলিক্ষিতং।... ইতী সন ১২১২ সাল তাঁরথ ২৬ মাঘ রোজ ব্রহষ্পাঁতবার রান্নী তের প্রহরের 
সময় সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রী রাঁজর্ধর চঙ্গ। সাং সানিঘাট। মোং কৃষপুর ॥৮ 

৮ সুবৃহখ পঠাথ কিন্তু খাণ্ডত। পন্ত সংখ্যা ১৫১1 মাপ ১৪”১%৫%। প্রত পন্লে 
ছন্নু সংখ্যা ১০। পশাথর কাচ্ঠাবরণ সুচিন্রিত। পন্রসংখ্যা ৫-২০, ৪০, ৬৫, ৭৫-৭৭, ৮২- 

৮৩, ৮৮ ও ১৩৪ পশথতে নাই [-ভারতচন্দ্রের গ্রল্থাবলী (বঙ্গবাসী সং। ১৯০২ খহীঃ) 

পৃঃ ১৪-৬০, ১২৫-২৮, ২২০-২৪, ২৫৬-৬৩, ২৮০-৮৮, ৪৮৯-৯১]। পন্রসংখ্যা ৮৪৮ 

(লগত) ও ৮৯-এর বিষয়বস্তু ভিন্ন, ১৩৩-৩৪ প্লে বার্ণত সুন্দর-কৃত চৌতিশা মা্দুত 

গ্রন্থে নাই। পর্সংখ্যা নিরূপণও 'বাভন্ন স্থলে 'বাভন্নর্প। পন্রসংখ্যা ৬৪-১৫১ (দীক্ষণ- 

ভাগে মধাস্থলে), ৭৮ (বামভাগে উপরে-নিল্চ) ও ১২৫-৫১ (দক্ষিণভাগে উপরে-নিচে)-তে 

পূনরায় ১ হইতে পন্রসংখ্যা প্রদত্ত হইয়ছে : এই হিসাবে শেষ পন্র-(১৫১)-টর বাম ও দক্ষিণ 
পার্থে দূইপ্রকার পন্রসংখ্যা (৭৩2১৫১৪৭৩ এবং ২৭৮৬২৭7 পাঁড়য়াছে। হস্তালাঁপ 

একাধিক ব্যাক্তর বালয়া মনে হয়। ৯৬ পনের পর এই নামটি আছে-_পলখিতং শ্রী কালণ- 

প্রসাদ শম্মণ$।” বিদ্যাসন্দর অংশের পুম্পিকাতে পেঙও ১২৪খ) আছে--“লাখতং শ্রী 

কমলাকান্ত শর্মণো সাং সৃতারগাছি। শৃভমস্তু সকাব্দা ১৭০৬ সন্তের সন্ত ছয়ের শ্রাব্ণ 

মাষের ১২ সনিবার সমাপ্ত হইল।” প:থিটিতে অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর-মানসিংহ তিনটি 

খণ্ডই আছে। গ্রন্থশেষে কালার্নান্দশ-_'শলাখতং শ্রী কমলাকান্ত সম্মণা সাকিম পরগণে 

' পাজনেরের স্যতারগাচছি সকান্মা ১৭০৫ সতর সত পাঁচ সকের মাহ ফাল্গুনে আরম ১৭০৯ 

অগ্রহায়ণে সমাপ্ত হইল ॥" 
১111719000৮ 14102 021802001৬০. 11, 1206701140100, 

[0051] 26101721 11187৮05151080৮ [011)075 05171008601 গা10160 001৭ 

10 30172211 1-9578025851. 

১০ উভয় প:থতে আঁবদ্যমান দশটি সঙ্গীত-_'নবনাগরীনাগর মোহনা” চল সবে 

চোর ধাঁর গিয়া” 'কারে কব লো যে দুঃখ আমার” ণক শোভা কংসের সভায়” "লোকে মোরে 

বলে মিছা চোর”, "মোর পরাণ পৃতলশ রাধা”, 'মা কালিকে' “ওহে পরাণ বঞ্ধু যাই গাঁত 

গায়ো না" 'নব নাগরী নাগর মোহনিয়া” শক লাগ যাই যাই কহ হে? [গ্রল্থাবলী (১৩০৯ 
সাল) পৃঃ ২৮৯, ৩৮৪, ৪০১, ৪১০, ৪১৪, ৪২০, ৪২৬, 8৪০, ৪৪৩, 8৪৬ ]। 

উভয় প:থতে বিদ্যমান নয়টি সঙ্গীত--'গ্ণ সাগর নাগর রায়”, «ওহে বিনোদ রার 

ধীরে যাও হে” 'একি মনোহর দৌখতে সুন্দর', "ভাল মালা গাঁথে' ণক বাঁলালি মালনশ” 

“নব নাগরাঁ নাগর বিহরে" "খেলে রে সূন্দর” 'নাগার কেন নাগরে হেলিলে”, “তোমারে ভাল 
জানি হে নাগর' [লন্ডন ও প্যারসের পুথি ও গ্রম্থাবলী (১৩০৯ সাল) পঃ যথাক্রমে 
৩ক|২খ]২৬৯, ৩খ[৩ক1২৭১, ণ৭ক[৯ক|২৯৪, ৭খ|৯খ|২৯৫, ১৯ক1১২ক|৩০৫, 

১২ক1১৮কা৩২৭, ১৩খ|১১খ[৩৩৩, ১৬খা২৫খ]৩৫২, ১৮খ২৮ক|৩৬১]। 

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাথর একটি পৃথক সঙ্গীত--“আজ ধরা গেল চোর চূড়ামাণ 

| মাত প্রথম দুই ছত্র পথিতে পাওয়া যায়)। পথ ও গ্রল্থাবলশ (১৩০১৯ সাল) পঃ 

২৩ক]৩৮৭]। 
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'ীবরিওথেক নাঁসওনেলের পঠীথর দশাঁট পৃথক সঙ্গীত--আলো আমার প্রাণ কেমন', 
'এীক মনোহর পরম সুন্দর, 'এঁক অপরূপ রূপ তরুতলে”, 'নাগর হে' িয়াঁছন্ নাগরীর 

হাটে", 'জয় চামূণ্ডে,। একি দোখ অপরূপা, শুন সুনাগর রায়" “বড় রাঁসয়া নাগর হে", 
“আল আমার প্রাণ", «এ বড় চতুর চোর, [ পযঁথ ও গ্রল্থাবলী (১৩০৯ সাল) পঃ ১ক1২৬৩, 
৪কা২৭৫, ৪খ[২৭৮, ৬খ[1২৮৫, ১৪খ1৩১৩, ১৫খ[৩১৯, ২০ক1৩৩৫, ২৩খ1৩৪৭, 

২৯খ[৩৬৬, ৩২খ1৩৮০]। 

পঃ ২৬১.৮, ৩৪৬.১৮, ৩৪৮৬, ৩৮৭-৮৮)। 

রাশ 'মিউাঁজয়মের পণথর পথক গ্লোকাবলপ-_'পাল্কে বাঁসিয়া... ..মান ভাঁঙ্গবারে', 

সুন্দর বলেন......হতাশশ", 'হশীরা নীল......ভুলে ক সন্দের [পথ ও গ্রল্থাবলশী (১৩০৯ 
সাল) প্ঃ ২৩ক1৩৮৮.৪-৭, ২৪ক1৩৯৭.১৯, ৩২খা৪৪৫.১৩-৪৪৬.২১1। 

গ্রন্থাবলশ (১৩০৯ সাল) প্র ৫ক1২৮০.২০, ৮ক1২৯০.৫, ৬ক!1২৯০.৭. ৮খ|২৯২.২৪-২৫, 

১১ক)৩২০.১০, ই০ক-খ!1৩৩৬.১-৩, ৩৫খা৩৯৪.১০, ৩৯খা৪০৭.৫৯। 

১৯ “আহা মার মরণ সাঁহতে নারী। অপরুপ দোখ তার তন্খানশ ॥ কাঁচা কমলানশ 

রৌদ্র মিলায়। হংসগতি জিনঞ্া গত গঙ্গাসনানে জায়-_ইত্যাঁদ'। কোৌত্হলাঁ ব্যক্তি 

পথটি দোখিলেই বৃবিতে পারবেন যে, বিদ্যাসুন্দরের “রস ভাষায় বশ কাঁরতে' না পারলে 

কতদূর নিকৃষ্ট হইতে পারে। অবশ্য এই অংশ কাহার বণীর্ত সেই বিষয়ে সন্দেহ হয়। 
নাঁসরাম দাষ নামেরও উল্লেখ আছে। শেষে একটি খঁশ্ডিত ভিতাযুক্ত গানও [প্রেমধনী 

ভাসে। এ সময়ে প্রাণনাথ রহশীলে 'বিদেসে-_ ইত্যাদি "মধুরেণ সমাপয়ে' করিয়া জাড়িয়া 

দেওয়া হইয়াছে । [ দুষ্টব্যঃ মদীয় প্রবন্ধ বাঙলা পধাথর কথা' (উলুবোঁড়য়া কলেজ পান্নকা। 

৪র্ঘ বর্ষ। ৪র্ঘ সংখ্যা। আশ্বন, ১৩৬০ সাল। পৃই ২২-২৭)1। 

১২ পাট জীর্ণ বালয়া এই অংশাঁট পাওয়া ষায় নাই। 

১৩ এই পঠাঁথ-া ণজ ৫৪১৯-৬-সি ৬+]-র শেষে পঙ ১৫১] একটি গানও যুক্ত 

করা হইয়াছে__'নাস্যোহে কলঙ্ক রাষ। সকার্জ সাধিতে কিবল মুখে মধুর মধুর হাঁষ। 
এই জে তোমার বাঁষ, খায়্যাছে অন্তরে পাঁষ, গুঁধুধ তোমার হাসী, বিতারো এইখানে বাঁষ। 

ভণে দিজ দুর্গারাম, অন্তরে বাহিরে শ্যাম, ভজন রাধার নাম দিবে, নাষ অভিলাষ? 

ছিছি এ কোন হোঁর হে হাষে সাঁখগণ 'ি কর। ছাড়ল মাঁতির মাল, সষ ফুল টকা ভাল, 
গলিত কবারজাল, কাঁচালর ডুঁর হে" ॥ 

১৪ “ভারতচন্দ্র রায় চোরপণ্চাশিকের কতিপয় গ্লোক উদ্ধত কাঁরয়াছেন বালয়া, 

আমরা সেই পণ্ঠাশৎ গ্লোক আৰ গ্রল্ধের পরিশেষে প্রকাশ কাঁরলাম।” | ভারতচন্দের 
গ্রন্থাবলশী। দে ব্রাদার্স প্রকাশিত। ১৩১৮ সাল। পঃ ৪৯৯। দ্রস্টব্যঃ শবদ্যাসন্দর এবং 
চৌরপণ্চাশৎ কাবা পৃঃ ১২৬-২৮]। এ 



&০৮ “  র্ায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 

১৫ সুরেশচন্দ্র চ্গরত্তশ পেশ্ডিচের) নানা প্রেম [বসুমতশ। ২৯ বর্ষ। ইয খণ্ড। 
&ম সংখ্যা। ফাল্গুন ১৩৫৭ সাল। পন ৬৫৬-৫৭ ]1 

১৬ শঙ্গা ডম্বরু হাড়ের মালা' [বণ (ঘ) পঠথি]। 

১৭ “তাড়াকার, [ঝ* (খ) পথ; গ্রৎ (ক)11 ন্তৎকার' শব্দটির অর্থ হইল 
ঘূঙ্গরের নানারূপ কারুকর্প্স, যাহা নৃত্যের সময় বাদ্যের ছন্দে প্রদার্শত হয়। 

১৮ ভবানী ভবের সার' [গ্র্ণ (গ)]। মূদ্দিত গ্রম্থগৃলিতে এই গানটির প্রথম 

দুই পঙ্ক্ত “অন্নদার বরদান'-এর এবং সমগ্র গানটি 'হারিহোড়ে অন্নদার দয়া'-র প্যে পাওয়া 

যাইতেছে। একই গানের এইরূপ আংশিক প্হনরাবৃত্ত ভারতচন্দ্রের রচনায় দললভ। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা, অন্নদ্দামঙ্গলের প্রথমাংশে 'রাধানাথ' ভাণতাযুক্ত সঙ্গতযুগল [ 'কালণ- 

রূপে কত শত পরাৎপরা গো--,। “উমা দয়া কর গো--'1, ভারতচন্দ্েরই রচিত [দ্রষ্টব্য £ 

কাব চরিত (হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ১৮৬৯ খশেঃ)। কবি-জীবনী পেঃ ২১)]। 

১৯ 'সে সুধা সঘনে পেও মুখে" [প্র (উ)1 "সে সূধা চুম্বনে প্রিয়া মুখে, 

[বণ (ঘ) পঠাঁথ ], “সে মুখ চুম্বনে প্রিয়া মুখে [বু (খ) পথ ; গ্রৎ কে, খ)]। 

২০ এই অংশের ভাঁণতা--অল্লপর্ণামঙ্গল রচিলা কাববর। শ্রীযৃত ভারথান্দ্র রায় 

গূণাকর ॥" [রিৎ পথ (পৃ ১খ)]। 

২১ অভয়াচন্দ্র না ভারতচন্দ্র 2 

২২ ইহার পর এৎ (ক) পথিতে "স্ন্দরের বদ্ধমান যান্না' (প্ এক) আরম্ত হটয়াছে। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'বসমতাঁ সাহিত্য মন্দির'-এর '্রম্থাবলী 'সিরিজ'-এ প্রকাশিত “রায়- 

গুণাকর ভারতচন্দ্ের গ্রল্থাবলণ' [প্রকাশকাল দেওয়া নাই। কিন্তু ইহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
“বদ্যাস্ন্দর গ্রল্থাবল)'-(প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত। ১৯৫১ খুশঃ। প্রকাশকাল যাঁদচ দেওয়া 

নাই)-র পরে প্রকাশিত।1 পস্তকথানতে সর্্বপ্রথমে শবদ্যাসূন্দর' এবং পরে 'অন্নদামাহাত্য। 

ও 'মানাসংহ' কাবা প্রদত্ত হইয়াছে। লব্বশবধ প্রমাণপঞ্জী ও নিদেোশকা-বিবাজ্জত অথচ 

সটাঁক “বিদ্যাসন্দর গ্রন্থাবলশ'-কে আদর্শ করিয়া এই গ্রল্থাবলীর শবদ্যাসূন্দর' কাব্য আরম্ভ 

হইয়াছে 'এ* (ক)' পির অন্র-লাখিত চারটি খিল-অংশ [ গ্রল্থারস্তে দেবদেবণ ধন্দনা', 
শবদ্যা ও সুন্দরের পর্বে বৃত্তান্ত", 'কাণ্ীপ্রে ভাটের গমন", 'ভাট-কৃত বিদ্যার রূপ-বর্ণন' 

হইতে । পরে যথারীতি অপরাপর মাদ্রত সংস্করণের বিষয়-সূচীর [ "রাজা মানাঁসংহের 
বাঙ্গালায় আগমন" ইত্যাদী । অনুসরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থুলের পাদটীকাগ্াীলতেও 

[যথা 'রাজার নিকট চোরের গ্লোকপাঠ' ('ঞ ক' পথ হইতে গৃহশত)] কোনরূপ সঠিক 
নিদেশি দেওয়া হয় নাই। বাঙ্গালা 'চোরপণ্টাশং' কাব্যটিও উক্ত গ্রল্থাবলশর অন্তভূক্ত 

হইয়াছে। গ্রন্থের পূর্বভাগে প্রদত্ত 'কবির জবন"'-তে গুপ্ত-কাঁব প্রণীত জশবনশর প্রাতি- 
ধনি ব্যতীত অপর কিছুই নাই। এই জাতীয় য্াক্ত-বিচার-নির্্বাসত ঘুটিবিচ্যাতিপূর্ণ 
সম্পাদনা যেকোনও গবেষকের পক্ষে শুধু পরম হতাশাব্যঞ্জক নহে, চরম বিভ্রাস্তজনক। 

২৩ 'কুহ কুহু শবদে' [বু গে) পথ ]। 
২৪ "চম্পক পলাশ নাগেশ্বর' | ব (ক) পঠাথ ]। 
২৫ “অবস্য রাখিবে তারে জতন কারয়া' [এ (খ) পরাঁথ (পৃঃ ১৮খ)]। 

২৬ “সাবধান হবে আই এমতি রাখিবে। তুমি আম বিনা আর অন্যে না জানিবে॥, 
[ব্রি পথ পেঃ ৯ক)]। 
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২৭ ভাঁগরথ - ভারত ? 

২৮ ইহার পর ব্রি" পাথ-পপঃ ১১ক)-তে আছে--সুন্দরের চোর নাম তোঁঞ সৈ 

হইল। তদবধশ দসদে চর ভারথ রিল" 

২৯ কাটিয়া ধরণ, আইসে অমাঁন, কারি যাতায়াত পথ" [গ্রণ খে)]। 

৩০ 'পূব্বমত কামহোম করি সমাধান। সরাতিতে মর্ত হইয়া বাঁসল দুজন & 

মাতিয়া মদনরসে আধির' হইয়া। ধিরে ধিরে কহে ধর সাঁধির হইয়া॥, [ব্রি পথ 

 পেও ১৪খ-১৫ক)] 'পর্বেমত কামহোম কার সমাধান। আবেশে বালীসে হেলা বাঁসলা 

দূজন॥ ধারারে মদনরসে- ইত্যাঁদ' [এ (ক) পঠাথ পেঃ ৪২ক)]। পপূর্বমত কামহোম্ 

কার সমাপন। স.রতান্ত শান্ত হয়্যা বীসল দূজন!॥ আঁলসে বাঁলষে হোলি কোলে শর়ে 

প্রয়ে। ধারয়ে দুখানি কুচ মুখানি চুবিয়ে ধরারে মদনরসে- ইত্যাঁদ' 1 এ গে) পথ 

(পৃঃ ৯৬ক)]। 

৩১ "দুষ্ট জনের কালামুখ, পরের আধক সুখ, [এ (খ) পধাথ পৃঃ ৪৮খ)]। 

৩২ “তাহার বাক্য শুনি রামাগণ ক্রোধে জলে। ঘরাঘাঁর গেল সবে 'তাঁতিয়া চক্ষুর 

জলে |॥' [ন্রি” পথ (পৃঃ ২৭ক)]। 

৩৩ "আজ বিদ্যা কনকচম্পকদাম-আভা। কনককমলমূুখ তনৃলোমসোভা ॥ 

মদন অলসে 'বদ্যা ছিল অচেতনে। প্রমাদ গণএ কিবা পাইয়া চেতনে॥ এই দুঃখ মোর 

চিত্তে কর অবধান। শাঁনঞা কোপিত রাজা বলে হান হান 'দ্বগুণ কোঁপত রাজা বলে 

মার মার। চোর বলে এক বোল শুনহ আমার ॥, -[ এ খে) পঠাঁথ পেঃ ৫৫খ)]। 

৩৪ 'খঞ্জননয়ান বিদ্যা লহুনি জোৌবনি। পিন পয়ধর দুই গোউর বরপী॥ 

মদনের সরানলে দহে তার অঙ্গ। িতল করিতে তন্ তোঞ কৈনু সঙ্গ॥ জাদি কপামই 

বদ্যা কৃপা করে মোরে। কি করতে পার তুমি নৃপাতিসিখরে ॥' _[ এ* খে) পথ 

পেও ৫৫খ)]। 

৩৫-৩৬ এ (ক) পশথতে পেঃ ৭৫) মূল সংস্কৃত গ্লোক দুইটি 'লাখত হয় নাই। 

৩৭ এই অনবাদাঁটি ভারতচন্দ্রের গ্রব্থোদ্ধত অনুবাদের সাঁহত প্রায়শঃ সদ্শ | গ্র* গে) 

পৃঃ ৪২১]। 

৩৮ 'কলগক বেকত মোর হইল জখন। জাবোতি মঙ্গল বিদ্যা না বলে তখন! 

'ক্ষাতরাজকন্যা বিদ্যা কোঁপত বদনে। কনকরচিত পন্ন পারল শ্রবণে॥ আম 'জিলে রহে 

তার আয়তি বিস্তর। জানিয়া পরিল বিদ্যা কনককুণ্ডল॥ দগ্ধ হয় তন্ তার দ্বিগুণ 

ভাবিয়া। ইসারায় কহেন জিব কথা না কাহয়া॥' --[ এ* (খ) পঠাথ (পঃ ৫৬ক) 

৩৯ মনে হয়, প্রথম দুইটি পঙ্ীক্তর অনুবাদ পধাথতে লেখা হয় নাই। 
8০0 এইস্থানেও অনুবাদের অনেকখানি বাদ পাঁড়য়াছে। 

৪১ অনুবাদ-অংশ খাঁণ্ডিত। 

৪২ রাজার সভায় বিদ্যার সথীর আগমন ভারতচদ্দের রচনাতে কোথাও দেখা হায় না। 

৪২ এই ক্লোকটির, অনুবাদ কবান্দ্র চক্ষবন্তরর মাঁদুত গ্রন্থে নাই। তগ্যতগত 

অন্বাদাটি সম্পূর্ণ নহে:। তৃতাঁয় ছন্ন হইতে বুঝা ধায় যে, “অঙ্গীকৃতং সুককাতিনঃ শার- 
পালয়াস্ত' [ 'চোরপণ্ঠাশৎ' প্লোক নং ৫০] শ্লোকাংশের সাঁহত ইহার সংপ্রণ খাটয়াছে। 
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ইহার পর পে ৮২খ) অনলিখিত ৪২নং অনুবাদের শেষাংশ [ “পশ্চিমে জদী হয়-+] প্রযুক্ত 

হইয়াছে। 
8৪ অনুবাদ খন্ডিত। মূল প:থিতে পেও ৮২ক) এই গ্লোকের অনুবাদ অন্ালাখত 

৩৮ সংখ্যক গ্লোকের পর ধুক্ত হইয়াছে। এম্ছলে চতুর্থ পঙক্তিতে আছে--চুম্বন সে-সুখ 

জায় মোর সাথে'। 
৪৫& এই অনাদত-অংশটির শেষের চারটি ছন্র পণ্চতন্তের সুবিখ্যাত শ্লোক-[ 'উদয়াতি 

যাঁদ ভান্ঃ পশ্চিমে দিপ্বিভাগ্ে, প্রচলাঁতি যদি মের? শীততাং যাতি বাহিঃ। বিকশাত বাঁদ 
পদ্মং পর্্ধতানাং শিখাগ্রে, ন চলতি খল. বাক্যং সজ্জনানাং তথাপি ॥'1-এর অন্বাদ। 

অবশ্য কোন-কোন মা্রত গ্রল্থে এই শ্লোকাঁটকে ভুল কাঁরয়া চৌরপণ্ঠাশতের অন্যতম প্লোক 

বাঁলয়া ধরা হইয়াছে। বর্তমান অন্বাদের প্রথম চারি ছত্র ভারতচন্ট্রের গ্রল্থ-ধৃত অনুবাদের 

সাঁহত প্রায়শঃ আভন্ন | দুষ্টব্য £ গ্রণ গণ), পৃঃ ৪২২]। এ খে) পথতে পেও ৫৬ক-খ) এই 

ক্লোকাঁটর অনুবাদ এইর্প--“'আঁঙ্গকার কারলে সুনহ নরপাঁত। অদ্যাঁপ না করে ত্যাগ বিষ 

পশুপাঁত॥ দেখ কুম্্স পৃষ্ঠে ধরে অবনীমস্ডল। কমনেতে€?) বহে দেখ বড়বা অনল ॥ জেই জন 
সূকৃতি করএ আঁঙ্গকার। আঁ্গকার কার লাঁষ্ঘআছে পুনর্্বার॥ জামাতা বাঁলয়া মোরে 

কৈলে আঁঙ্গকার। অকারণে বধভাগি হইবে আমার। জামাতা বিষ্টুর সম কহে ধর্ম্মসাস্্ে। 

ি কারণে কোটালে কাটতে বল অস্তে॥ যাঁদ দুষ্ট বাঁট আম তথাঁপ ভাজন। সভামধ্যা 

আঁ্গকার করিলা রাজন ॥: 
কবান্দ্র চক্রবত্তাঁর মুদ্রত কালিকামঙ্গলে [বিদ্যাস্ন্দর গ্রন্থাবলী (বসূমতাঁ সং। 

১৯৫১ খুশঃ। পৃঃ ২৭-৩২)] এবং আলোচ্য এ (ক) পঃথিতে (পৃঃ 9৪8ক-৮৩ক) সর্্ব- 

সমেত ৪২টি গ্লোকের অনুবাদ পাওয়া যায়। কবান্দ্ের মাদ্রুত গ্রন্থে অন্রীলাখত ৪০ সংখ্যক 

ক্লোকাঁটি ['অদ্যাপি ততকমলরেণু--] নাই এবং আলোচ্য এ ক) পাথতে কবাীন্দের 

গ্রল্ঘোদ্ধাত 'অদ্যাপ্যহং নববধূসরতাভিযোগাম্-- ['চোরপণ্তাশং নং ৪৭] গ্লোকের 

অনুবাদাট | "আজি যত নববধূ আছএ জগতে--+ (বিদ্যাস্ন্দর গ্রল্থাবলী। পৃঃ ৩১)] নাই। 

বিশেষ লক্ষণীয়, আলোচ্য পাথর এবং কবান্দ্রের মদত গ্রল্থধের বঙ্গান্বাদ প্রায়শঃ এক ও 

আঁভন্-_কেবল দুই-এক স্থলে পারবর্তত হইয়াছে মান্র। 'ব্রাটশ িউাঁজয়ম ও 'বাবরওথেক 

নাঁসওনেল-এ রক্ষিত পথ দুইখানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কিন্তু কোনাটতেই এই গ্লোক- 

গুলির অনুবাদ পাওয়া যায় না। বতদূর সম্ভব মনে হয়, এই অনুবাদগূলি রায়গুণাকর-কৃত 
নহে। কৃফনগরে রাক্ষিত পঃথিটি অধুনা দষ্প্রাপ্য। অনুমান কাঁর, উক্ত পঠথতেও এই, 

অন্বাদগলি 'ছিল না, কারণ, থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পাঁদত রচন্যবলীতে নিশ্চয়ই 
এইগুলি পাওয়া যাইত। 

পুনশ্চ, এ কে) পাথর খিল অংশগূলির অপর কিছ লক্ষণীয় 'বিষয় রাহয়াছে। 

এই পির প্রথমাংশে দেখা যায়, রাজা বীরাসংহ স্বয়ং 'বিচার-বিষয়ক প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াছেন 
['প্রাতজ্ঞা আমার এই, শুন সভাজন কই, জে বিচারে 'জিনিবে বিদ্যারে ...... বিদ্যাদান করিব 

তাহারে' পে ৫ক)। প্রাতিজ্ঞা কারলা রান্ন, জে বিচারে 'জিনে তায়, বিদ্যা আর দিব অর্থ 

রাজ (পড ৬ক)] কিষ্তু পরে প্রাতজ্ঞা করার দায়ত্ব বিদ্যার উপর আর্ত হইয়াছে 
[ণবপাঁ্ত ঘটল মোর তোর প্রাতজ্ঞায় পেত ৪৬খ)]। বিভিন্ন কাবর কাহনণর মধ্যে 
বিষরবন্ধুর সামান্য পার্থক্য থাকা অন্বাভাবিক নহে [দ্রষ্টব্যঃ 'ভঁদিব নাথ রায়--বাংলা ভাবায় 



ধখল ভারতচন্দ্ব ৫৬১১ 

1বদ্যাস্জ্দর কাব্য বেঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ পাকা। ১৩৬০ সাল। ৬০ ভাগ। ই সং) 

পৃঃ ৬৯-৭৬)-], কিস্তু একই পাথর দুইন্ছলে এইর্প পরস্পরবিরোধী উক্তি 
স্বাভাবিক নহে। চৌরপণ্চাশতের অপর সম্বন্ধে বক্তব্য হইল, এৎ কে) 
পঠাথতেও পেঃ 4৪ক) অন্বাদগ্লির পূর্বে লিখিত আছে--শুনী চমকশত লোক, শুনী 

চমকীত লোক। কাঁহছে ভারথ তাহে শুন কথোক ক্লোক ॥, এ*খ পুথতে (পৃ ৫৫ক) 

মাত্র চাঁরাটি অন্বাদ আছে, তন্মধ্যে 'অদ্যাঁপ তাং শাঁশমুখীম্--। পেঃ ৭৪খ) 
গ্লোকটি ব্রি, ও বি" পীথযুগলে এবং মযাদ্রত গ্রন্থগনীলিতে নাই। এ* গে) পাথাটি বি, 
প:থির সমবয়সী, ইহাতেও মার তিনটি শ্লোক (পৃঃ ১১৭খ) গৃহণত হইয়াছে। ব্রি“ ও বি, 
পথ দুইটিতে এবং সমস্ত মুদ্রিত গ্রম্থগন্ালতে  বসুমতী প্রকাশিত পবদ্যাসূন্দর গ্রল্থাবলণ, 
এবং 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রল্থাবল+' ব্যতীত (দুষ্টব্য£ টীকা নং ২২)] মান্র তিনটি 
শ্লোকানুবাদই পাওয়া যায়। 

৪৬ “সমখে আরাঁস থুইয়া হাঁস মনে মনে। আঁনাঁমখে নিরখে দুজনে দুইজনে 1 
[ত্রি“ পথ (পঃ ৩২থ)]। 

৪৭ এ (ক) পথ (পৃঃ ১৫) এইন্থানে শেষ হইয়াছে। 

৪৮ "আগে পিছে দুই পাশে লস্কর সসার। গরজাঁপঠে মানাঁসংহ ইন্দ্র অবতার ॥” 

[ ব খখ) পধাঁথ) গ্রণ কে)]। 
৪৯-৫০ পত্রের ও নাগাম্টকের বঙ্গানুবাদ ঈশ্বরগণপ্ত প্রণীত ভারতচন্দ্রের জীবনীতে 

নাই এবং অনেক মাদ্রুত সংস্করণে একত্র গৃহীত হয় নাই। ম্বারকানাথ বসু সম্পাদত 
গ্রন্থাবলীতে (১৮৯৫ খহঃ) দুইটি অনুবাদই বর্তমান। দে ত্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত 

[বটতলা । ১৩১৮ সাল - ১৯১৯ খুঃ। পৃঃ ৩৪] ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী-ধৃত নাগান্টকের 
বঙ্গানুবাদের পাদটীকাট কৌতূহলজনক-_এই সংস্কৃত ছন্দের নাম শিখরিণী, মূলের আঁবকল 
অনুবাদের নিামন্ত ছল্দেরও আবকলতা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ছয় অক্ষর ও সপ্তদশ 
অক্ষরান্তরে যাঁত বুঝিয়া ও গুরুলঘু বিবেচনা পূর্বক পাঠ করিতে হইবে। অনবাদকারক 

কে তাহাই সন্দেহ হয়! পুনশ্চ, 'ভাড়ামি করিছে ভাঁড়-_, ছন্নে ?ি কাব কোন ভণ্ডাবশেষ- 
[- গোপাল ভাঁড় ]-এর প্রতি হাঙ্গত কারয়াছেন! 

নাগান্টকের নায়ক বদ্ধমান রাজবাড়ীর অমাত্য রামদেব নাগ আম্বকা-কালনার 
সদ্ধেশ্বরীবাড়ীতে ১৭৪৭ খুপম্টাব্দে একটি 'শিবমান্দির প্রাতষ্ঠা কারয়াছিলেন। এই মান্দর 
অদ্যাপি বিদ্মান। সেকালে ভূমিপতিগণের বদান্যতারও ষের্প প্রাসাদ্ধ ছিল [ ণদনাজপুরের 
নগদ দান, রাণী ভবানীর কশীর্ত। কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্োত্তর, বদ্ধমানের বৃত্তি ॥' 1, তদীয় সাঙ্গো- 

পাঙ্গগণের প্রভূপদাঙ্কানুসারী উৎপশড়ন ও কোন-কোন ক্ষেত্রে পুশ্যকর্্মকরণ | যথা, রামর্দেষ 

নাগের ভারতচন্দ্ু-পশীড়ন এবং মান্দির সংস্থাপন ] তেমান প্রখ্যাত 'ছিল।--! কালপে*চার বঙ্গ- 
দর্শন-__অদ্বিকা-কালনা (দুই) (যুগান্তর। ১৫-৫৬-৯৯৫৪ খ:নঃ)]। 

কাবির পন্রম্*-এ বর্ধত 'হোলীয়ং সমৃপাগতা--, [ “আইল হোলশর কাল--,] ইত্যাদি 
কি আসন্ন নব বর্ষের উপক্রমণিকা ? যে-রুদ্র 'বৈশাখে বিদরে মহণী অরুণ প্রবলে' [ আলাগল ], 
তার অব্যবহিত পূর্ত্ববস্তঁ “পুরাতন ক্লান্ত বরষের সব্্ধশেষ গান'-ই “ফাগু-দোলে আনন্দে 
গোঙাব নিত নিত' [কাঁবকষ্কণ) নয় কি? 



॥ ২৬ ॥ ভারতচক্দ্রের অনুবাদ 

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-[ তিন খন্ড 1-এ সংস্কৃত ও পাশ্চমা 

হন্দী ভাষাতে রাঁচিত একাধিক পদ পাওয়া যায়। তদ্যতীত, ণবাবিধাঁবষায়ণণ 

কবিতাবল"'-র দুই-একটি কাঁবতাতে, “ত্যপীরের কথা'-র অংশবিশেষে আরব, 

ফারসাঁ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দোঁখতে পাওয়া যায়। কিন্তু 

আসল কথা হইল, প্রাতিবণর্ণকৃত হইয়া হিন্দী বিশেষতঃ বিদেশী শব্দগুলি 

বহক্ষেত্রে এমন রূপ-গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহাদগের আঁদ-মূর্তি কি ছল, 

তাহা নিদ্ধারণ করা যথার্থই সুকঠিন হইয়া উঠ্িয়াছে। অথচ, প্রকৃত শব্দগৃলি 

বাতত কবিতাগুলির কোনও অর্থবোধ হওয়া সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষায় 

বিরচিত পদগুিরও অনেকক্ষেত্রে অনুরূপ দুরবস্থা ঘটয়াছে। এক্ষেত্রে পণথর 

পাঠগ্ীল আধকতর ভ্রমাত্বক। একাঁট দণ্টান্ত দিতোছ। পবারওথেক নাঁসও- 

নেল'এ রক্ষিত কালিকামঙ্গল পধার্থাট সত্যই সুপারচ্ছন্ন। কিন্তু লাপকরের 

সংস্কৃতভাষার জ্ঞান না থাকাতে যে-স্ছলেই সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, সেই- 

চ্ছলেই বিকৃতি অনিবার্য হইয়াছে। চৌরপণ্াশকার সুবিখ্যাত 'অদ্যাঁপ তাং 
কনকচম্পকদামগৌরীম্- ইত্যাঁদ' শ্লোকটি পাথর লেখাতে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে-_ 

ণবদ্যাপাঁত কনকচম্পকদাম গৌরিফুর্্বারবিন্দু বদনং চনুলোমাবাঁজতং॥ এক- 

সপ্তশীতথাং মদনাব্যাকুলালালসাঙ্কং! বিদ্যার প্রমদগণ 'তীথামচিন্তয়ামা ১1॥ 

অন্য প*থগুির বেলাতেও ভারতচন্দ্রের উীক্ত মনে পড়ে--এক ভস্ম আর ছার 

দোষ গুণ কব কার'। এই বিষয়ে মান্ত গ্রল্থগুলির পাঠের উপর কথা্টিং 

নর্ভর করা যাইতে পারে। শিঙ্গান্টকম' নামে কবিতাটি 'রহস্যসন্দভঠ। ২7 

হইতে ভারতচন্দ্রের গ্রল্থাবলী-! বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষং সংস্করণ ]-তে গৃহীত 

হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বহু ভুল কাঁবিতাঁটিতে রহিয়াছে । ভারতচন্দ্র অশদদ্ধ 

সংস্কৃত ভাষা লিখবেন, ইহা সম্মর্থনযোগ্য নহে । সম্ভবতঃ, লাপিকর-প্রমাদ বশতঃ 

এই অবস্থা ঘটিয়াছে। কিন্তু উক্ত সংস্করণে ভ্রম-যুক্ত কাব্যটিই স্থান পাইয়াছে, 

কুত্নাপি কোন সংশোধনণ-টীকা সংহূক্ত করা হয় নাই। | 



পবাবধাবিষারণণ কাধিতাবল?”-র ও চণ্ডীনটক'-এর কোন পথ পাওয়া 

যায় না। সুতরাং মাত গ্রন্থের উপরখানর্ভর করা ছাড়া গ্যন্তর নাই? কিন্তু 
ইহাতে ফল বিশেষ হয় না কারণ, দেখা যায় যে, একটি গ্রন্থ অপরটিকে অনুসরণ 

কাঁরয়াছে মান্র। '“সত্যপীরের কথা'-র একাঁটি পঠাথ [বদ্ধমান সাহত্য সভা 

পথ নং ৫৮৬] পাওয়া গেলেও মূল পাঠ এবং অর্থনদ্ধারণে উহা বিশেষ 

সাহায্য করে না। অনেকক্ষেত্রে বিশেষতঃ বিদেশী শব্দগুঁলর বেলায়] ধানির 
প্রবাহ ধাঁরয়া শব্দের উৎস-সন্ধানে ছুটিতে হয় কারণ, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'। 

পরবস্তাঁ পূজ্ঠাগুলিতে বন্ধনী- ]-র মধ্যে মূল পাঠগুলিকে যথাসপ্ভব 

পারশদ্ধ করিয়া উপস্থাঁপত করিতে চেস্টা করা হইয়াছে । “চশ্ডীনাটক'এর 

বিশ,দ্ধশীকৃত অংশ অল্প থাকাতে টীকাতে সেইগ্যাল 'লাখত হইয়াছে । যে-সকল 

স্থলে মূল শব্দ নির্ণয়ের জন্য অনুমানের উপর নর্ভর করিতে হইয়াছে, তাহার 

পাঁরচয়ও টাীঁকাতে পাওয়া যাইবে । সমগ্র বঙ্গানুবাদ মৎকৃত। ভারতচন্দ্রের ভাষা : 

যথাসম্ভব অপরিবার্তত রাখিয়া কাব্যানুবাদ করার 'দকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। 

অনেকক্ষেত্রে [ যথা, প্রথম কাবতাটিতে ] বিভাক্তচিহগ্ীলকে লৃপ্ত করিয়া দিয়া 
সম্পূর্ণ ভারতচন্দ্রীয় ভাষাতেই অনুবাদ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় অনুদিত 

এই কবিতাগীল ভারতচন্দ্রের মূল রচনানিচয়ের রসমাধূ্য-আস্বাদনে কিছু 

সহায়তা করিলে অনবাদ-কার্থয চাঁরতার্থ হইবে। ** তারকা-চিহ্কের পর 

সাধারণতঃ অনুবাদগ্লি প্রদত্ত হইয়াছে । 

॥ অন্নদামাহাত্্য কাব্য ॥ 

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন £ 

[হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্। জয় করুণাময় নাশয় তাপম্ ॥ 

রঙ্গতরাঙ্গত-গাঙ্গজটাচয় অর্পয় সর্পকলাপম্। 

মাহযাঁবষাণরবেণ নিবারয় মম রিপৃশমনলুলাপম্ ॥ 

কনক-কুসম-পরিশোভিত-কর্ণে কর্ণয় ভক্তবিলাপম্। 

নিগদাতি ভারতচন্দ্র উমাধব দেহি পদং দুরবাপমৃ॥ প্র] 
৬ সং 

হর হর শঙ্কর সংহর পাপ। জয় করুণাময় নাশ হে তাপ॥ 

রঙ্গতরক্গিত গাঙ্গজটাবলাী অর্প গো সর্পকলাপ। 

৩৩ 
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মাহযাঁবষাণ রবেতে নিবার হে মম দিপু শমনললাপ 

কনককুসূম-পারশোভিত-কর্ণে শুন হে ভক্তবিলাপ। 

কহে কাঁব ভারতনন্দ্র উমাধব দান চরণ-দরবাপ॥ 

0 :.1:/15দ5 কাব্য ॥ 

ভাটের প্রতি রাজার উক্ত 

|গঙ্গ কহো গুণাঁসন্ধ; মহাঁপাঁতিনন্দন সুন্দর ক্যো নহণী* আয়া । 

জো সব ভেদ ৰুঝায় কহা কিধেশ নহাঁ* তণ্হ সম্ঝায় শুনায়া ॥ 

কাম লিয়ে তুঝে ভেজ "দিয়া সুধা ভুল গয় অরু মোহি ভুলায়া। 

ভট্ট হো অৰ ভন্ড ভয়া কবিতাঈ ভটাঈ মে* দাগ্ চঢ়রায়া 

যার কহা বহন প্যার কিয়া গজবাজা দিয়া শির তাজ ধরায়া। 

ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া সৰ কাব্য পড়ায়া ॥ 

গ্রাম ইনাম মহাকবি নাম 'দয়া মাঁণদাম বড়াঈ বঢ়ায়া। 

“ কাম গয়া বরবাদ সৰ অরু ভারতীরে নহা* ভেদ জনায়া॥ ] 

গাঙ্গারে ডাকিয়া কহে নৃপাঁতি তখন। "সন্ধ_-সত সূন্দর না এল কি কারণ ॥ 

যে-সব রহস্য কথা দিয়াছিনু বুীল। সে-সব কি সেথা তুমি বল নাই খুলি ॥ 

রাজকার্ধ্য লাগি তথা প্রোরত হইলে। কাজ ভূলে গেলে সুধ মোরে 
ভান্ডাইলে ॥ 

ভণ্ড হইয়াছ এবে, পূর্বে ভাট ছিলে । কাঁবত্বে ভাটত্বে তুমি কলঙ্ক লোপলে ॥ 

মিত্রপদে বার তোমা ঘ্নেহ করিয়াছি । গজবাজীী আর শিরে মুকুট দিয়াছি ॥ 

ঢাল তলবার আর জরপোষ দামী । দিয়াছ তোমারে, কাব্য পড়ায়েছি আম ॥ 

পুরস্কার দিন; গ্রাম, মহাকবি নাম। বড়াই বাড়ায়ে দোছ মহামিদাম ॥ 

কাধ্য গেল বরবাদে সাব হল মিছে। ভারত কহিছে রাহ রহস্যের পিছে ॥ 

ভাটের উত্তর ঃ 

[ভূপ! মৈ* তিহাঁরো ভট্ট কাণ্ঠীপূর জায়কে। ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপন্ন 
পায়কে॥ 

/ হাত জোঁর পত্র দহ সাঁস্ ভুমি লায়কে। রাজপূত্রীকী কথা বিশেষ মৈ" 
| শুনায়কে॥ 
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রাজপুনন পন্ধ বাঁচ গদুছো ভেদ ভায়কে। একমে* হজার লাখ মৈ* কহা 

ং কনায়কে॥ 

বুঝকে সুপান্র রাজপ্্ চিত্ত লায়কে। আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে ॥ 

পহী মে কহা ভয়া কণ্হা গয়া ভুলায়কে। বাপ মা মহাবিয়োগণ দেখনে ন 

পায়কে॥ 

সোচি সোচি পাঁচ মাহ মৈ* তণ্হ গমায়কে। আগুহী কহা হ* বাত বদ্ধমান 

আয়কে॥ 

য্লাদ নহ* হৈ* মহাঁপ মৈ* গয়া জনায়কে। পুছহূ* দিরানজীসোঁ বখ্াঁসকে 

মঙ্গায়কে ॥ 

বৃঝকে কহা মহাঁপ ভট্টকো মনায়কে। চোর কৌন হৈ ত্ চিহ দেখ দেখ 
জায়কে॥ 

ভূপকো নিদেশ পায় গঙ্গ জায় ধায়কে। চোরকো বিলোকি চিহ্ন সীঁস্ ভুমি 
লায়কে॥ 

বেগমে* কহা মহীপ-পাস ভট্ট আয়কে। সোহ যহশ হৈ কুমার কাণ্টীরাজ- 
রায়কে॥ 

ভাগ হৈ তিহাঁরো ভূপ আপ য়হশী আয়কে। বাসমে* রহা তহারী পন্রীকো 

বিহায়কে॥ 

চোরকো মশানমে* কহাঁ দিও পঠায়কে। ভাগ মানি আপ জায় লারহ্* 
মনায়কে ॥ 

ভট্টকো কহে মহশপ চিত্ত মোদ লায়কে। লায়নে চলে মশান ভারতী 
ৰনায়কে ॥ ] 

সঃ সং 

আ'ম-যে তোমার ভাট, গিয়াছনু কাণ্চপাট, রাজার সমাজমাঝে রাজপত্রে 
পান্য। 

জোড় করে পর দিয়া, ভূমে শীর্ষ নামাইয়া, রাজ-ললনার কথা 1বশেষে 

শোনান ॥ 

পর পাঁড় রাজসতে, রহস্যবারডা পছে, একেতে হাজার কথা আঁ কাঁহ 

রঁচয়া। 

মনে বুঝ রাজপুত্র, মনোমত সংপান্র, মহাবিরহিতচিত্ত চলে বেগে ধাইয়া ॥ 
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হেথা আঁসবার কথা, ভুলাইয়া গেল কোথা, বিরাহত ?পতামাতা না পেয়ে 
দর্শনে ॥ 

চিন্তা কার পণ্চমাস, তাঁথ করিলাম বাস, নহলে ত আসিতাম আগে 

বদ্ধমানে॥ 

মনে নাহি মহীপতি, করিয়াছি অবগাঁতি, দেওয়ান বকসীরে ডাক জিজ্ঞাস 
আপন। 

নৃপ মনে মনে বাঁস, ভট্ররাজে পাঁরতোষ, কহে- দেখ গিয়ে চোরে চিন কি 

না চিন॥ 

ভূপের নিদেশ পায়্যে, গঙ্গাভাট চলে ধায়, তস্করের চিহ্ন দোঁখ মাথা নত 

| করে। 

সবেগে রাজার পাশে, ভু ফিরা চাঁল আসে, বলে-সেই এ কুমার কাণ্ঠণ- 
নরবরে ॥ 

বহূভাগ্য মহারাজ, আপাঁন আসছে আজ, কন্যারে বিবাহ করি রহে তব ঘরে। 

মশানেতে বার্তা দেহ, ভাগ্য মানি নিজে যাহ, পারতুষ্ট কার এবে আন 

সেই চোরে॥ 

বলে। 

ভারত ভারত রচে, যথা চোর বান্ধা আছে, ধাইয়া মশান পানে দুজনাতে 

চলে॥ 
॥মানাসিংহ কাব্য 

মজ;ন্দারের অনদাস্তব £ 

[প্রসীদ মাতরল্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে। পিনাকপদ্মপাণপদ্মযোনিসন্ম- 

সম্পদে॥ 

করস্থরতদার্্বিকাসপানপান্রশম্্মদে। পূরস্ভুক্তভক্তশস্তুনর্তনে কটাক্ষদে ॥ 

সূুধাদ্বিতপ্রভাতভান্যভান্দদস্তকচ্ছদে। স্মিতপ্রকাশতক্ষণপ্রভাংশ্মাক্ত- 
পু কারদে ॥ 

বিলোললোচনাণ্চলেন শান্তরক্তপারদে। প্রসাদ ভারতস্য কৃষচন্দ্রভা্ত- 
সম্পদে ॥ 1 
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সংপ্রসন্না হও মাতঃ ধনাবধায়ান। অন্নদারশ তুমি আয় ধরাপ্রধায়িনি॥ 

সম্পদস্বর্পা তুমি 'বাধিবিষুশিকে। করে তব পান-পান্র ররহাতা শোভে 
ভোজনেতে পরিতৃপ্ত তব সম্মুখেতে। নাচেন শঙ্কর তুমি হের কটাক্ষেতে 

সুধান্বিত প্রাতঃসূর্যযাকরণের জ্যোতি। হইয়াছে তব দত্ত-আচ্ছাদন-দ্যাঁত ॥ 

[বজলীর ছট্য তব হাসিতে প্রকাশে । মুক্তাফল সম তাহা সতত বিকাশে ॥ 

বিলোলাক্ষি লোলাণুলে লহ ভক্তে পারে। সংপ্রসন্না হও কৃষভক্ত ভারতেরে ॥ 

॥সত্যপাীরের কথা ॥ 

| সেলাম হমারা পাঁড়ে, ধৃপমে* তুম্ কাহে খড়ে, পরেশান দেখে বড়ে, 

মোর বাত ধর তো। 

1সার্ণ বদে পীর বা, সাভ হমৃকো মির বা, মুকামো ৩] জাহর বা, 

দর্্-বহস্ত [৪] তব্ তো] 
৮ ঙং 

আমার প্রণাম লহ, খররোদ্রে কেন রহ, তব দঃঃখ সুদ:ঃ্সহ, শদন মোর বাণী । 

সত্যপীরে 'সার্ণ দিবে, আমা হতে সব পাবে, মোকামে জাহর তবে, ভিক্ষু 

হবে ধনশ॥ 

॥ বিবিধবিঘায়ণণী কাঁবতাবলণ ॥ 

হাওয়া ঃ 

[ধূম বড়া ধূম কয়া, খানে শোনে নহণ+* 'দিয়া, চ*্হুয়ার ঘের 'িয়া, ফৌজ 

ৃ্ কিসী কোরা। 

ৰালাখানা কোট: কিয়া, কণাংসে ঘের লিয়া, তপয়ান্৫&] দগা দিয়া, 

আগ 'কিসী তারা ॥ 

দেখনেমে" হয়া চূর, ছোড় দিয়া মেরি পুর, তোঁহারি বালাই' দূর, আও 

মেরে বারা । 

তুঝ্ লিয়া নরম সট্ি। ৬10), উজালিয়া গরম সরি, চিরঞ্ঈশউ ধরম্ সাঁট, 

বাহবা রে হবা॥] 
০ সং 

গরমের ধূম ভার, খেতে শুতে নাহ পার, চারাঁদক আছে 'ঘাঁর, সেনা-সম 

কাকেতে। 
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তাপেতে॥ 

দেখে আমি হই চর, ছেড়ে দোছ মোর পুর, তোমার বালাই দূর, এস মোর 

বাওয়া। 

নরম নিয়েছে কেড়ে, গার্্ম গিয়েছে বেড়ে, চিরজীবশ হও তুমি, বাহবা রে 

হাওয়া॥ 

হিন্দী ভাষায় কাঁবতাঃ 

[এক সমৈ বৃকভানু কুমারী। মাত-পিত সঙ্গ বৈঠ নিহারী। 

হয়ে লগ ওসর দূতী জো আয়ী। ভেট চল নন্দলাল বোলায়ী ॥ 

দেখ নহাঁ* আঁখ শুন নহ+* কান। কা কুছ আয়ী হো আও লখায়ী ॥ 

ক'হাকে কাহ্াইয়া লাল কণ্হা সো পহ্ছান্ জান্। 

কহা সো ত্ আয়া হৈ, খাক পড়্ তেরে ব্জকি বসনে॥ 

পানিমে আগ লগানে আয়া । 

কুছ বাত এতোতকো কুছ বাত ওতোথকো, 

ৰাতোঁ ন শুন্ বাত হমার সাথ্ লগায়ী হৈ॥] 
| সং রঃ 

বৃকভানু রাজবালা কোন এক দিন। জনকজননী সনে ছিলেন আসন: ॥ 

এহেন সময় এক দূতী-যে আইল । বলে-চল নন্দলাল তোমারে ডাকল ॥ 

চোখে দেখ নাই কভু কানে শুন নাই। কি আজ এনেছি চল তোমারে দেখাই ॥ 

বালা কহে-কে বা কানু কে তাহারে জানে । কোথা হতে এল তুই আমা 

'বিদ্যমানে ॥ 

ব্জবাদে আল তোর পাঁড় যাক ছাই। পানিতে আগুন দিতে আসিল কি 

তাই॥ 

এঁদকের কথা ছু ওঁদিকের কিছ্। কথা নাহি শৃনে কেন লেগোছিস্ 
পছু॥ 

মিশ্র ভাষায় কবিতাঃ 

[শ্যাম হি ত্ প্রাণেশ্বর, বায়দ কি গোয়দ রূ-বর, কাতর দেখে আদর কর, 

কাহে মরো রোয়কে। 



ভারতচগ্দ্রের অন.বাদ ৯৯ 

বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, চুণ্ লালঃ চেহ.র্-এ-মা, ক্লোধিতপর. দেও ক্ষেমা, 

* মাঁটরমে” কাহে শোয়কে॥ 

যাঁদ কি্িত ত্বং বদাস, দর্ জান্-ই-  আয়দ খ্.শশী, আমার হৃদয়ে বাঁস, 
প্রেম কর খোস্ হোয় কে। 

ভূয় ভূয় রোরুদপি, য়াদ-অৎ নমুদাঃ সী, আজ্ঞা কর মিলে বাঁস, ভারত 

ফকার খোয়কে॥ ] 

সঃ সং 

শ্যাম তব প্রাণেশ্বর, বলেছে মুখের পর, কাতরে আদর কর, বৃথা কাঁদি 

কেন গো। 

ইন্দূনিভ মুখখানি, কায়া ফুল্ল মাল্স জানি, ক্লোধতেরে ক্ষমা মানি, ভমর্শায়ী 
কেন গো॥ 

কর গো। 

পুনঃ পুনঃ কাঁদ কেনে, তব স্মৃতি প্রাণ টানে, আজ্ঞা কর বাঁস মেনে, ফকার 

তেয়াগি গো॥ 

॥ চণ্ডী নাটক ॥ 

সাত্রধারের উক্তি ঃ 

অনস্তকৌতুক কথা গাঁহতে গাহিতে। পণ্মূখে পঞ্চানন লাগলা নাচিতে॥ 

বাজাইতে সুমহান ডম্বরু তুলিলা। তাহে 'যান দশভুজে তাল সংযোজলা ॥ 

সেই দশভুজা দুর্গা করুন মঙ্গল। দশাঁদশি ব্যাপ যারা আছয়ে সকল॥ 

নটর ডীক্তঃ 

শুন শুন ঠাকুর, নৃত্যাবিশারদ, চতুর সভাসদ সারি। 
নৃতন নাটক, নূতন কবি-কৃত, আমি তব নূতন নারী [৭]॥ 

কি কাঁরয়া বাল ৮), ভবানীর ভাব, ভশীত হয় মোর ভাঁর। 

দানব দলনে, ধরণীমণ্ডলে, তাঁরণী সে অবতারী ॥ 

গুরু সম ধীর, বীর সম শুনহ, সম সগুৃণ মুরারি। 

কৃষচন্দ্র নূপ, রাজশিরোমণি, ভারতচন্দ্র বিচারি॥ 



&২০ ও রায়গুণাকর ভারতচল্জু 

রাখব-তনূজ নরপাঁত রুদ্র রায়। 'রাজার প্রাপিতামহ তাহার তনয় ॥ 

ত্রীরামজীবন নামে খ্যাত অবনীতে। তদাত্মজ রঘ; শ্রেষ্ঠ শাপ্ডিল্যগোন্রীতে ॥ 

তাহার তনয় কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ । অশেষগুণাঁতিলক ভূপতি-সমাজ ॥ 

সে রাজার সভাসদ প্রাতিভা-উজ্জবল। ভারত ব্রাহ্মণ-যার জনক আছিল ॥ 

ভূরিশ্রেম্ঠপুরে রাজা সম পুরন্দরে। রাজ্ভভ্রম্ট হয়ে হেথা আগমন করে॥ 

নৃপাঁতি আশ্রয় দিল আপনার পাশে । গঙ্গাতটে মূলাজোড়ে দিল বসবাসে ॥ 

কাব্যাঁসঙ্কূইন্দ-নিভ ভারতেরে যেই। তাঁহার বার্ণত ভাবাশ্লোকগণীতি এই ॥ 

ম[হযাসরের প্রবেশ ই 

খট্মট্ খটমট্ ধৰনি খুর-উাঁথত, ভুবন-শ্রবণ করে রদ্ধ। 
প্রচণ্ড নাসানিল, পর্্বত-চালক, '্রিভূুবন কারিল বিক্ষুব্ধ ॥ 

সপ্সপ্ পচ্ছাঘাতে, উচ্ছল বারিনিধি, ক্ষিতিতল অম্বর পূর্ণ। 

ঘর্ঘর ঘোর নাদে, কামরূপী সূবিকট, প্রবোশছে মাহষ তর্ণ॥ 

ধো ধো ধো ধো, নাগারা গড় গড়, চৌ'পর ধার ঘোর গাজে। 

ভোরঙ্গ ভমভম, ঘন ঘন ঘন রোলে, মন্দীর ঘন ঘন বাজে ॥ 

তূরী ভেরী দামামা, দগড় দড়মসা, শবদে তবধ দেববর্গে। 

দৈত্য ঘোর সহ, মহিষ প্রবেশিয়া, অধিকার কার লয় স্বগ্গে॥ 

মাহযাস;রের ডীক্ত ঃ 

দেবদেব ভেগে যায়, ধর ধর ধর তায়! ৯1, ইন্দ্রকে বাঁধ আগে। 

শিক্ষা দেহ নৈর্ধতেরে, যমে দাও যমঘরে, হূতাশনে যেন আগ্ন লাগে ১০] 

পবনেরে রুদ্ধ কর, বরুণেরে তারপর [১১7, সে যখন নীরদেরে মাগে ৯২] 

্হ্ম ও বাসুকী সাথ, কভু না কাঁরহ বাদ[১৩], দেখ যেন কুবের না 
ভাগে ১৪) 

প্রজার প্রাত মদন উক্তি ঃ 

শোনরে গেয়ার লোক, ছেড়ে দে উপাস রোগ, মান রে আনন্দ ভোগ, মাহষ- 

রাজ যোগেতে। 



ভারতচগ্রের অন্যাদ .. ৫২১ 
আগুনেতে ঘৃত ঢাল, কিবা জাগি প্রাণ জহাল ১৫1, দ্বাদনের বাস 

৬. ভাল 1১৩], ভোগ এই লোকেতে। 

নিজের লাগাও ভোগ । ১৭, কামের জাগাও যোগ, ছেড়ে দাও ষাগ যোগ, 

মোক্ষ এই লোকেতে। 

এদিক ওাঁদক কেন, নারী অর্থ এই জান, এই ধ্যান এই জ্ঞান, আর সর্্ব 

রোগেতে ॥ 

ভগবতণর ক্রোধ ঃ 

কমঠ করটিছে, ফাঁণ-ফণা লপাঁটছে, দিগগজ উলাটছে, ঝপটট হয় রো ১৮]। 

বস্মতা কাঁপিতেছে, গিরিগণ নামিতেছে, জলানাঁধ ঝাঁপতেছে, বাড়ব- 

ময় রে॥ 

ন্রিভুবন ঘঃটিতেছে, রবিরথ টুটিতেছে, ঘন ঘন ছুটিতেছে, যেন ১১] 

| | পরলয় রে। 

িজলীর চটচট, ঘরঘর ঘটঘট, অট অট অট অট, আঃ কি বা হয় রো ২০]॥ 

॥গন্গান্উটকম্ (সংশোধিত )॥ 

| যদম্ব নাশিতুং মলং মহামলং ২১) সুশীতলং, 

প্রযাতি নীঁচমার্গকং দদাত নিত্যমুচ্চতাম্। 

হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হরিত্বস্যৈবা ২২] দায়িনীং, 

নমামি জহদুজাং 'হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীমৃ॥ ১) 

নিনেতুমেব ২৩] গোলোকং। ২৪] রথো ভগ্ণীরথাহতা, 
ধবজস্তরঙ্গরঙ্গকো যদেব নাম চন্রুকঃ। 

স্বয়ং হি যত্র সারথাঁ রথা যদাঁপি পাতকা, 

নমামি জহুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারণীম্॥ ২॥ 

যদদ্বু বাঁহপ্রোজ্জবলং ২৫] সুশীতলং নৃপাপহং, 
সশীকরং! ২৬] স্ফুলিঙ্গকন্তু ধম এব ব্যোমগঠ। 

যদম্বদনঃ প্রবাহ এব চাশ্রয়াশদাহকো, ৃ 

নমাঁম জহদুজাং হিতাং কৃতাস্তকরপকারণীম্ 1 ৩॥ 



৫২২ ;  ঝ্লায়গুণাকর জরতচন্দু 

_1বষং যদম্বুভক্ষকে নিহান্ত মান্দরাসতাং, 

দহত্যশেষপাপিনাং শরীরমেব দোহনা। 

যদম্ব্ নঃ প্রভঞ্জনঃ প্রপাদদেহভগ্জনো, 

নমামি জহুজাং 'িতাং কৃতান্তকল্পকারণীম্॥৪1 

সুধা যদম্বকুশীতলং দদাত্যমৃত্যুতাং দিবি, 

সপাপদাহদাহনো ২৭] বিগাহনায় 'ক্গ্ষদাম্। 

বিগাহিতস্য! ২৮ দর্শিতস্য কার্ধতস্য চিন্তয়া, 

নমাঁম জহুজাং হতাং কৃতান্তকল্পকারণীমৃ॥ ৫ ॥ 

নিহাস্ত। ২৯ সঙ্ঘমূন্মদং ৩০1 সসৈন্যকং ৩১] পরস্তপং ৩২), 

যদম্বুপাত্তসঞ্কুলং জলধানার্ননাদনম্। 

রথেভবাজিকাদশীনাং! ৩৩] মাতিঃ স্তুতির্নীতস্তথা, 

নমাম জহুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্॥ ৬ ॥ রে 

হরিস্তথা ব্রিলোচনাস্তিলোচনী হরাস্থরো, 

বিধায়তুং 'নিমদীক্ততাং যদম্বুনা শুভাকলাম্। 

ন্লিলাকলোকপাঁবিকাং ব্রিদেবতাবিধায়িকাং, 

নমাম জহুজাং হিতাং কৃতান্তকজ্পকারিণীম্॥ ৭ ॥ 

িমলধবললীলা শস্ুমৌলোৌ বিলোলা, প্রবলজলাবশালা স্বজনে স্বর্ণমালা। 

মদনদহনকাঙ্গা স্বর্গসোপানসংজ্ঞা ৩৪], কলষহরতরঙ্গা ভারতং পাতু 

গঙ্গা | ৮] 
সঃ সং 

মহাপাপ-মল-নাশধ, সূশীতল জলরাশি, নীচগাঁত তবু সদা, উদ্ধর্বগাঁতি- 

দাঁয়নী। 

হঁরিপাদপদ্মজাতা, হরিত্বদায়নীমাতা, প্রণাম জহুজা হিতা, ষমভয়- 

বাঁরণী॥ ১॥ 

ভগণীরথ-সমাহত, তুমি গোলকের রথ, তরঙ্গ তাহার ধৰজ, সে রথ আপনি। 

তুমিই সারথী সেথা, পাতকী আরোহাঁ যেথা, প্রণাম জহুজা 1হতা, যমভয়- 

বারণী॥ ২॥ 



ভারতচন্দ্রের অনুবাদ ৫২০ 

পাপনাশী সৃশীতলা, সুশশীকরা বহন্যজ্জ্বলা, স্ফালঙ্গ ধূমের মত, নিত্য- 

ব্যোমচারিপী। 

যাহার প্রবাহ রাশি, হূতাশন-দাহনাশ+, প্রণাম জহুজা 'হিতা, যমভয়- 

বারিণী ॥৩ ॥ 

, পাপ-বিষ ভীক্তহননে, খন্ডে যে-বাঁর সেবনে, প্রবাহ-স্বর্পা বহ্পাপদেহ- 

দাহনী। 

নহে তব জলরাশি, ঝঞ্জাসস তন-নাশী, প্রণাম জহ্জা হিতা, যমভয়- 

বারিণী॥ ৪ ॥ 

যে-বারি সুধা শীতল, স্বরগ-অমৃত ফল, কলুষ-দহন-দক্ধে, ল্লানে 'রি্ধ- 
কাঁরণী। 

চন্তরষ্ট দোঁখ যায়, ম্লানে সেহ পার পায়, প্রণাম জহুজা 'হতা, যমভয়- 

বারণী॥ ৫ ॥ 

প্রমত্ত অরাতি দল, বিবিধ সেনাসম্বল, জলধবনি-নিনাদনে, তুমি গো নাশিনী। 

রথ-গজ-বাঁজ-পাঁতি, তেই করে স্তুতি নাতি, প্রণাম জহদুজা 'হিতা, যমভয়- 

বারণশ ॥ ৬ ॥ 

পাপহারী শিব শিবা, বাঁধ বিষণ আর কিবা, মুকাতি বিধানে তব, নীরে 

শুভকারিণী। 

ভ্রিলোকলোকপাঁবিকা, ভ্রিদেবতাবিধায়কা, প্রণাম .জহদজা হিতা, যমভয়- 

বারিণী॥ ৭ ॥ 

মাঁলিকা। 

মদনদহনবাঙ্গা, ব্লিদিবসোপানসংজ্ঞা, কল্ষহরতরঙ্গা, ভারতের পালিকা॥ ৮॥ 

১ বিদ্যাসূন্দর পণথ (বিরিওথেক নাঁসিওনেল প্যোরিস)। নং 'ইন্ডিয়েন ৭১৯।। 

পৃঃ ৪২খ]। 
২ রহস্যসন্দর্ভ [১ম পর্ব ৯ম খণ্ড। সং ১৯২০। প ১৩৯]। 



৫২৪ :  রায়গুণাকর ভারত 

৩ অনেকে এই“শন্দাটকে 'মৌকামে" বলেন অর্থাং যাহার অর্থ দাঁড়ায় ণঠক সময়- 
মত'। কু মনে হয় শব্দটি বাঙ্গালীর সতানারায়ণ গ্জার অনাতম উপকরণ 'মোকাম' 

[-গান, সুপার, কলা, ইত্যাদি] হইবে। 
৪ মুত গ্রল্ধের শব্দটি পরবহস্ত'। কিন্তু এইরূপ কোন শব্দ পাওয়া যায় না। 

অনুমান করি শব্দটি প্ুব্যস্ত' হইতে বিপ্রকর্ষ করিয়া [৯ দরব্+হম্ত] পাওয়া গিয়াছে। 

এইরূপে একটি সঙ্গত অর্থ করা যাইতে পারে। অর্থট হইল সত্যপীরকে প্জা কাঁরলে 

গবাহষ্ত। অর্থাং ধনণ ইওয়া যায়। অথবা শব্দটি দর্-বেহেশ্ং হইতে পারে। ইহার 
অর্থ হয় সত্যপারের পূজা করিলে অস্তে জ্র্গপ্রাপ্তি হয়। ফারসী 'দর-ও-বন্ত' শব্দের অর্থ 
হইল সম্পর্ণ, মোট। এই অর্থেও এইস্থলে শব্দটি ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

৫-৬ সমগ্র কবিতাঁটর মূল পাঠ উদ্ধার করা সূকঠিন। বহ গুলে ধ্বান অন্সরধ 
কয়া মূল শব্দ অনুমান কারতে হইয়াছে। মদত গ্রন্থে 'ত'হয়ান' শব্দটি রহিয়াছে 
কিন্তু এই শব্দ অজ্ঞাতপরিচয়। সম্ভব কথাটি 'তপয়ান, [-তোপ+রানয] হইবে। 

এইরূপ কারলে একটি লঙ্গত অর্থ গাওয়া যাইতে গারে। 'সাট' শব্দেয অর্থ ক বাজার'? 
৭-২০ সংশোধিত অংশগুলি হইতেছে যথাক্রমে এই-- 'হুম তোঁহ নূতন নার?'। 

'কৈসে ৰাতাওব'। 'পাখড় পাখড়। 'আগ্কো আগ লগে'। করত বরুণকো'। 'জৰ ত; 
গো আব মাগে। ভি নহাঁ' ঝগড়ো'। 'জেশী কুবেরা ন ভাগে'। 'কাহে কৌ জলাও 
জাঁউ'। থক্ রোজ প্যার পিউ'। 'আপকো লগাও ভোগ'। থপটট ভৈ'রে। 'জেখা 
পরলয় রে'। আঃ কা হৈ রে। -[দু্টব্যঃ ০০০০০০০০০ 

১৩০১ সাল। পঃ ৭৪২-৪৬)]। 
২১-৩৪ রহসাসন্দর্ভ-[ ১ম পর্থ। ১ম খণ্ড। সং ১৯২০। পঃ ১৩৯]-এর পাঠ- 

গুলি হইতেছে যথাক্রমে এই-মহামলঃ'। হারিত্বমেব'। 'নূনেতুমেব'। 'গোলকং। 'বাহ- 
রচ্জবলঃ'। 'সৃশীকরঃ'। 'সপাপদাহদাহিনাং। শীবগাহতশ্'। পনহস'। "সঙ্ঘ উন্মদং। 

'সসৈন্যকঃ। 'পরন্তপো'। 'রিথেভবাজিকাদয়ো'। ক্র্গসোপানসঙ্গা'। এতত্বাতীত, 'কৃতান্ত- 
ক্পকারণীম্ শব্দটি সব্ব্ 'কৃতান্তক্পকারিণীং রূপে 'লীখত হইয়াছে। পদান্তের 
মৃ-ভাগান্ত শব্দগলও [ধনতামজ্ততামূ' "দাম, পনিনাদনমূ” শঢভাকলাম্?] সংযুক্ত 
কাঁরয়। রাখা হইয়াছে। -[দরষ্টব্যঃ ভারতনন্দ-গ্রন্থাবলী (বেঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষং। ২য় 
সং। পৃঃ ৪৫৬-৫৭)]। 



॥২৭ ॥ চিত্র পরিচয় 
সংখ্যানুররমিক চিন্নমালা পারচ্ছেদের শেষে দুষ্টব্য। 

॥১॥ মহারাজ কৃষচন্দ্রকে 'লাখত কাব ভারতচন্দ্রের পন্ন [১। 

॥২॥ পবদ্যস্ন্দরোপাখ্যানম” পণথর আক্ষারক বোশিল্ট্যা ২]। 

৩1 বিরিওথেক নাঁসিওনেল-(প্যারস)-এ সংরক্ষিত বিদ্যাসূন্দর-পণথ- 

(নং 'ইশ্ডিয়েন ৭১৯,)-র প্রথম পত্র (১কানং ১১৭৮৪ খীঃ)1৩]। 

॥8৪॥ ব্রিটিশ মিউীজয়ম-(লণ্ডন)এ সংরক্ষিত বিদ্যাসূন্দর-পণথ-( নং 

'আতীরক্ত ৫৬৬০এ')র শেষ পনর (৩৪খ) ৪] 

॥৫॥ পবদ্যাসন্দরোপাখ্যানমূত পঠাথর শেষ প্র (২৩খ)া৫]। 

॥৬-৮॥ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত প:িব্রয়ের [নং 

শজ৫৩৬১-৬-সি ১, (কালিকামঙ্গল)। শজ৫৬৬৭-৭-এচ ৩' (বিদ্যাসন্দের)। 

ণজ৫৪১৯-৬-স ৬' (অন্নদমঙ্গল)] 'তিনাঁট পন্ন (৬৫খ, ৯৫খ, ১৫০ক)! ৬]। 

॥১॥ ভারতচন্দ্রের জল্মাভিটা, পড়ো ৭]। 

॥১০॥ মাঁণনাথের মান্দর, গড়ভবানীপুর। ৮1। 

॥১১॥ গোপাীনাথ জীঁউর মন্দিরের ভগ্মাবশেষ, গড়ভবানীপূর  ৯1। 

॥১২॥ 'রাজার ঘাট'-এর ধবংসাবশেষ, গড়ভবানীপুর  ১০]। 

॥১৩॥ ভারতচন্দ্রের বাস্তুভিটার অধুনাল,প্ত প্রাচীর, মূলাজোড় (শ্যাম- 

নগর) ১৯]। 

॥১৪॥ দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটনীর ভগ্মাবশেষ, গোন্দল- 

পাড়া। কবি ভারতচন্দ্র এই বাটাতে বাস কাঁরতেন ১২]। 

॥১৫ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীর ভগ্নাবশেষ ও তাঁহার স্বাক্ষর, 

চন্দননগর  ৯৩।। 

॥১৬॥ ভারতচন্দ্রের বাস্তাভটার একটি গৃহ, মূজাজোড়। 

॥১৭॥ ভারতচন্দ্রের স্মৃতিস্তন্ত, দেবানন্দপুর বকুলতলা (ব্যান্ডেল)1১৪]। 

॥১৮॥ কৃষ্ণনগর রাজবাটীর প্রখ্যাত ণবফুমহল', কৃষনগর  ১৫]। 

॥১৯॥ ভারতচন্দ্রের বাস্তীভটা-সংলগ্ন পুজ্কারণী, মূলাজোড়। 



৫২৬ ; _ ্লায়গুণাকর ভারতচন্দু 

॥২০৭ কৃ্টিকেন্দ্রের স্থানান্তর ১৬]। 

॥২১॥ পবদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপাস্থাতি' ১৭ ]। 

॥২২॥ 'লৌহপিঞ্জর' ১৮]। 

॥২৩॥ আল্মগীর্-[- আওরঙ্গজেব ]-এর নামে ম্নীদ্রুত 'সিক্কা মুবারক 

(১৬৬৫ খহশঃ)1 ১৯]। 

১ 'ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত রচনাবলী", পৃঃ ১০। পন্রটি মাদ্রুত গ্রল্থাবলীতে 

(যথা, বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৭৪৬-৪৭ ) দেখা যাইতে পারে। 
২ শবদ্যাসুন্দর এবং চৌরপন্ঠাশং কাব্য, পৃঃ ১১২-১৮ এবং চিন্ন নং ৫। 

৩ শখল ভারতচন্দ্র' পৃঃ ৪৫৭ । পাঠ ঃ-_শশ্রীশ্রীকৃণঃ ॥ অথ অন্নপদুর্নাঠাকুরানির পাস্তক 

[লক্ষতে॥ কাঁবসক্তণ শ্রী ভারথ চরন রায়) আজ্ঞা শ্রীফত রাজা কৃষণচন্দ্র রায় মহাসয় ॥ 

।»॥8॥ আল আমার প্রান কেমন লো করে না দেখি তাহারে॥ জে করে আমার প্রান 

কাঁহব কাহারে ॥ £& 0 ভাট মখে সুনিয়া বিদ্যার সমাচার। উথালিল সুন্দরের সুখ পারাপার ॥ 

ণবদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ। বিদ্যালাভ ২ বিদ্যালাভ তপ॥ হায় 'বিদ্যা কোথা বিদ্যা 

কবে 'বদ্যা পাব। কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বন্ধমান জাবা। কিবা রূপ কিবা গুন কাহিলেক 

ভা। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥ প্রানধন বিদ্যালাভ বেপারের তরে। খেয়ার তরূর 

তরি প্রভাস সাগরে ॥ জাঁদ কালি কুল দেয় কুলে আগমন। মন্দের সাধন কিম্বা সারর পতন ॥ 

একা জাব বদ্ধমান কাঁরয়া জতন। জতন নাহলে নকাঁ মিলয়ে রতন॥ জে প্রভাবে রামের 

সাগরে হুইল সেতু । মহাবিদ্যা আরাধলা 'বিদ্যালাভ হেতু? হইল আকাসবাঁন বঁঝ অনু- 

ভাবে। চল বাছা বদ্ধমান বিদ্যালাভ হবে । আকাসবানিতে হাথে পাইয়া আকাস। মনরথ 

অস্ব আনে গমনে বাতাস॥ আপান সাজান ঘোড়া মনহর সাজে ॥ আপনার সুসাজ করয়ে 

যুবারাজে ॥ বিলাতি খিলাত জরকাঁস চিরা॥ মাঁনক কলগা তোরা চকমকী 'হিরা॥ গলে 

দোলে ধুকধূকি তার ধকধকী। মানময় অভরন তার চকমকী॥ খা চর্ম লেজা 'তির কামান 

খঞ্জর। পড়া সক হাথে লইল”। পধাথাট সধশ্লন্ট কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সংগৃহীত 

৪ পখল ভারতচন্দ্র' পঃ ৪&৭। পাঠ ৪-_“রাজারানি তুষ্ট হয়্যা ঃ পৃত্রবধু পৌন্র লয়্যা £ 

মহোৎসবে মগন হইলা ॥ রাজা গ্নাঁসিন্ধু রায় £ পুলকে পাীল্নত কায় £ সন্দরেরে রার্যয ভার 

দিলা। সন্দর সানন্দ চিত £ লইয়া গুর্ পুরোহিত £ নানামতে কালিরে পুঁজিলা ॥ সুন্দরের 

পুজা লয়্যা £ কালি মার্তমই হয়্যা £ দম্পতিরে কহিতে লাগিলা। তোরা মোর দাসদাঁসি £ 
সাঁপেতে মরতে আপি £ আমার মঙ্গল প্রকাসিলা॥ ভরত হইল পরকাস £ ইবে চল স্বর্গবাস £ 
নানা মতে আমারে তুসিলা। এত বলি জ্ঞান দিলা £ মায়া জাল ঘূচাইলা £ অস্টমঙ্গল। 
বুঝাইলা॥ দোব দিলা 'দব্য জ্ঞান £ দুহে হইল জ্ঞানবান £ নিজ স্বর্গ দোখতে পাইলা। 
দোঁবর চরণ ধার £ বিস্তর নয় কাঁর £ দুইজনে অনেক কাঁন্দিলা॥ বাপ মায়ে বুঝাইয়া £ 
পৃত্রে রার্্য ভার দয়া $ দুইজনে সর্তরে চলিলা। আনন্দে দেবির সঙ্গে £ কৈলাসে চলিলা 

রঙ্গে £ রাজারাঁন সোকেতে মোহিলা॥ বিদ্যা সূন্দরেরে লয়্যা £ কালিকা কৌতুকি হয়্যা £ 
কৈলাষ সথরে উত্তাঁরলা। কালিকামঙ্গল সায় $ ভারথ ব্লাঙ্মানে গায় £ রাজা কৃষচন্দ্রু আদোঁসিলা ॥ 
চার সমাজের পাঁতি কৃষচন্দ্র মহাঁমাত £ মহারাজা কেসাররাজও। তার সভাসতবর £ রচে 
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রায়গুনাকর £ আর্ধপর্ণী পদছায়া দেও ॥ ইতি 1০0৮... [পুদ্পিকা দুষ্টব্য £ শখল ভারত- 

চন্দ্র, টকা নং ১, পৃঃ ৫০৪]। শথিটি স্বাষ্সম্ট কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সংগৃহশত হইয়াছে। 

৫ পবদ্যাসূন্দর এবং চৌরপণ্ঠাশৎ কাব্য', পৃঃ উ১২-১৮। পাঠ £--“নপানাঞ্ি পরো- 

বিচারং। তৎসব্বমস্মৈ নূপপহঙ্গবায় কর্ণে রহস্যং সকলং জগাদ ॥ ৫৩৬ ॥ শ্রাত্বা হস্টমনাবাচং 

মাধবস্য মুখাত্ততঃ। বিমূচ্য সুন্দরং শীঘ্রং স্বপুরং প্রাবশং সুখী ॥ ৫৩৭ ॥ প্রাতঃ সমহ্থায় 

ততঃ স্বন্ধান্ 'দ্বিজেন্দ্রমৃখ্যাল্পতেঃ সভায়াং। পপ্রচ্ছ সর্্বং নৃপনন্দস্য কুল শীলণ্ট 

গুণানশেষান্ ॥ ৫৩৮ ॥ পম্টন্তভতো মাধবভট্র নামা সমস্তবিদ্যাবিদুরপ্রগক্ভঃ। জ্ঞাত্বা চারিন্রং 

গুণসারস্নোঃ প্রচক্রমে ব্তুমনৃজ্ঝিতক্রমঃ ॥ ৫৩৯ ॥ অসৌ কুমারঃ শাশবংশজাতঃ শূরঃ কুলশনো 

ধদ্বজদেবভক্তঃ। মহাকবিঃ কম্পতরুঃ প্রদানে দ্বিঃসপ্তাবদ্যাবিদূরো দয়াল, ॥ 8৪০1 জ্ঞাত্বা 
রাজা নাখলচারতং সত্যব্গৈরমাত্যৈহ্বম্টো ভূত্বা বিদিতসকলং প্রেষয়ামাস ভট্টং। রক্সাবত্যাং 

নৃপাঁতককুদং সন্দরস্যাস্য তাতং গত্বা শীঘ্রং জবনতুরগৈরানয়েতি প্রবীণৈঃ ॥ ৫৪১ ॥ তশশ্রৃত্বা 

গুণসারভূপতি ন কো মগ্রঃ সধাসাগরে সংপ্রাপ্তশ্তুরঙ্গসৈন্য সাঁহতো বাদ্যোর্দশো নাদয়ন্। 

জ্ঞাত্বৈবং নৃপতিস্তদা নপসূতোদ্াহক্রিয়া কৌতুক সংভাবনাঁখলশ্চকার নিপুণৈরাপ্তোর্ববাহো- 

চিতং॥ ৫৪২ নক্ষত্রে শাীশদৈবতে 1সতাঁদনে বৈশাখমাসে রবৌ লগ্নে বাকপাতরাঁক্ষিতে 

শশধরে শৃদ্ধে তথা তারকে। শুক্রে পৃস্টবলে 'বিলগ্রসাহতে নন্দে তিথো সাদরং রত্বাদোঃ সহ 

সুন্দরায় রুচিরাং 'বিদ্যামদাৎ ভূপাঁত ॥ ৫৪৩॥ ক্ষণং তৎপদবশং নাহমনূজাতোহস্মি পামরঃ। 

ত্ব৪ মে বংস ন জহাঁসি দিবানশং॥ ৫88 ॥ বিক্রমাদত্যভূপালঃ শ্রুত্বা তচ্চারতং পুনঃ। স 
চৌরো ধন্য ইত্যচে শঙ্কটে প্রাতিভাল্লিতঃ॥ ৫৪৫ ॥ সোহথ সূন্দরকাঁবর্মীণম্লুচো হচ্চরোগদিত 
মনোভবট্মঃ। 'বিদ্যয়া সদন িদ্যয়া পূনঃ কামকেলিনদমধ্যগাহিতা ॥ ৫৪৬ ॥ ইতি ক্সমস্তমহ- 
মণ্ডলাধপমহারাজবিব্রমাদিতানিদেশলন্বশ্রীমল্মহাপশ্ডিতবররাঁচীবরচিতং বিদ্যাসুল্দরপ্রসঙ্গকাব্যং 

সগাপ্তং॥” পাথখানি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ 'িন্র মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 

৬ খল ভারতনন্দ্র', পৃঃ ৪৫৭। পাঠগুলি যথান্রমে লিপিবদ্ধ হইল--“দোঁহে হৈল 
জ্ঞানবান ঃ নিজসর্গ দেখিতে পাইল £॥ বাপমায় বুঝাইয়া £ পত্রে রাধ্য ভার 'দিয়া $ দুইজনে 

সর্তরে চীললঃ। আনন্দে দেবির সনে £ সর্গে গেলা দুইজনে £ আনন্দেতে হরিধর্বন কৈল ঃ ॥ 

বিদ্যাস্ন্দরে লইয়া £ কালকা কোতুক হৈয়়া £ কৈলাস 'সখরে উত্তারল £। কালিকামঙ্গ... সায় ঃ 

ভারথ ব্রাঙ্মন গায় £ রাজা কৃষচন্দ্রু কহাইল ৪ ॥ ... বিদ্যাসূন্দরের পথ £ সমাপ্ত হইল ইাঁতিঃ॥ 
জথাঁদস্টং। তথা লাক্ষিতং। লাখিতং দোসনান্তকং ভিমেরসাপ রনেভঙ্গ মাননাণ মাঁতিভ্যাম ঃ॥ 

ইত” ..... [ কালনির্দেশ দ্ুষ্টব্য £ "খল ভারতচন্দ্র'। টীকা নং ৭, পৃঃ ৫০৬ ]। 

“সমন্িধান £1$8 আনন্দে গঙ্গার জলে প্লান দান কৈল ঃ। কনক আঞ্জুলি দিয়া গঙ্গা 

পার হইলা £। প... নবার্ঘপে উত্তারলা £। এই অবধী বিদ্যাসুন্দর সঙ্গে হৈলা £। ইতি" 
6 [পুম্পিকা দ্রষ্টব্যঃ পখল ভারতচন্দ্র' । টীকা নং ৬, পৃঃ ৫০৫ ]। 

“অমাত্য অপত্যগ্গন £ সভে সোকে অচেতন ঃ ন্রম্দনে উটীল কোলাহল ॥ঃ0 চন্দ্রমূখি 
পদ্যমূখি £ স্বর্গে জাইবারে সুখি £ সহমৃতা হইলা হাঁসিয়া॥ চড়িয়া পৃষ্পক রথে £ চলিলা 
অলকা পথে £ জক্ষগণে বেল্টীত হইয়া ॥£॥ অন্নপ্মা আগে আগে £ সাঁখগণ চারি ভাগে £ 

নলকুবেবের চলিলা॥ কুবের জক্ষের পাঁত $ সোকেতে পাঁড়ল আত £ পত্র দেখি আনন্দ 

পাইলা ॥8॥ পূত্রপুন্রবধ লয়্যা £ কুবের সানন্দ হয়্যা £ পুজা কৈলা অন্নদাচরণ॥ কুবেরের 
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শজা লায়া, £ দেবি খোলা তুষ্ট ইয়যা £ কৈলাষেতে জেথা পণ্টানন 831 কুষচস্্র নরপাত £ 
কারলেন অনুমাত £ শ্লেইমত রাচয়া বিধানে ॥ ভারত জাচয়ে বর £ অব্বপনূর্যা দয়া কর $ 
পারজন্মক্ষীতি ভগবানে 1280 পয়ার ছন্দ 030 81% ...... ফলশ্রুতি ('দভাজনে নিবে- 
দন...... জে মানে এ শগত) দুষ্টবাঃ খল ভারতচন্দ্র, পৃঃ ৪৬৩-৬৪]। উক্ত পশথ 

ণিনখানির চিত্র বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রজ্থাগারিক শ্রীযুক্ত সরসণকুমার সরস্বতী 
মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত (গ্রল্থকারকে লিখিত পন্ন নং ২৭১৫ তাঃ ১৯-৯-১৯৫১ খীঃ)। 

৭ উপাবিষ্ট বামে বন্ধুবর শ্রী গোপালচন্দ্র রায়, দাক্ষণে ভারতচন্দের জনৈক জাতি 

বংশধর। এই ভিটার সম্মুখে সম্প্রীতি কবির স্মৃতিন্তন্ত হ্ছাপিত হইয়াছে [ঘুগান্তর। ১৩-১- 
5৯৫৪ খুপঃ ]। হ্থানসংক্রান্ত সমস্ত আলোক চিন্রগুল অধ্যাপক শ্রীধক্ত অজিতকুমার বচ্দ্যো- 

পাধ্যায় এবং শ্রীমান- তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। 
৮-১০ 'কাব-জীীবন”', পৃঃ ২২-২৩। চিত্রে বামে শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়, দাক্ষিণে 

গ্রল্থকার এবং কতিপয় ম্ছানীয় কিশোরকে দেখা যাইতেছে। 
১১ চিন্নাট ম'লাজোড়ের শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে 

মার লব যরারাম বল্যোপাধযারের দিক গাওয়া [পরাছে বনি ইহা ১৪নং চিজ 
অপেক্ষা অর্বাচীন বাঁলয়া মনে হয়। 

১২-৯৩ 'কবি-জীবনী”, পৃঃ ২০, ২৬ (টাঁকা নং ২৪)। ১৪নং চিট শ্রী 
হরিহর শেঠ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত (গ্রন্থকারকে লাখিত পন্ন তাঃ ৩০-৭-১৯৫১ খ.গঃ, 
চন্দননগর )। 

১৪ কবি-জীবনী', পর ১৯, ২৩, ২৬ (টীকা নং ২১)। চিন্রে রামচন্দ্র দত্ত 

মনসাীরপ্বংশধর শ্রীষুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মনসা মহাশয়কে দেখা যাইতেছে। 
১৫ শোনা যায়, মহারাজ কৃষচন্দরের রাজসভা এই গৃহে বাঁসত। চিন্রট বর্তমান 

মহারাজকুমার শ্রীফৃত সৌরাঁশচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে গৃহণত হইয়াছে [গ্রল্থকার কর্তৃক লিখিত 
পত্র তাঃ ২-১০-১৯৫২ খুীঃ)। 

১৬ “যৃগঁচন্রীশঙ্পী ভারতচন্দ্রু, পঃ ৩৬৭। চিন্রাট বার্তা সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাক্ষণা- 

রঞ্জন বস্ মহাশয়ের অনুমত্যনদসারে (গ্রম্থকারফে লিখিত পন্ন তাঃ ৩১-১২-১৯৫২ খ7ঃ) 

ষুগাস্তর পত্রিকা (৯-৬-১৯৫২ ) হইতে গৃহণত। 
৯৭ চিন্রটি 'অন্নদামঙল” (মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সহায়তায় "সংবাদ পর্ণচল্দ্রোদয়। 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫৭ খীঃ) গ্রন্থ হইতে গৃহশীত। এই জাতীয় চিত পরবত্তাঁ 
বহু সংস্করণে দেখা যায়। 

১৮ 'কৃষণচন্দ্র-ভবানন্দের কাঁহনশীর এ্ীতহাঁসকতা', পৃঃ ২৯২ (টকা নং ১৯)। 
চিত্রটি বঙ্গাধিপ পরাজয়' (২য় খণ্ড । ১৮০৬ শক) হইতে গৃহশীত। জনশ্রুতি, মানাসংহ 

প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া এই পিঞ্জরে বন্দী করিয়াছিলেন। 
১৯ আক (১ “আড়কাঠ') মুদ্রা। 'যগচিতাশল্পী ভারতচন্দ্র, পঃ ৩৪৯ (টীকা 

নং ৩৬৯) এনং 'শব্দার্থচীন্দ্রকা' ( “আড়কাঠ' শব্দ )। 
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